
KELY I KOEGZISTENCIJĄ SU MASKVĄ 
jungininkų bei priešininkų re
akcijos padaryti išvadas apiePirmas mėginimas _ dėl 

Kongo; bet Stevensono _ 
Hammarskjoldo planą tar
nai American pavadino pu
se kepalo, kurio Maskva

politikos eiga. Pvz. “Nevvsvveek” 
spėja, kad Amerikos atstovui 
Thompsonųi atvykus i \Vashin- 
gtona. bus aptartos

konkrečios priemonės dviem 
viršūnėm suartėti.

Sitai jaučia Amerikos sąjun-

Chruščiovo atsiųstas šnipas Londone veikė Amerikos vardu
Londone vasario 6 teismo sa

lė buvo perkimšta, kai kalti
namųjų suole buvo susodinti

Turėtų atsiprašyti, jei iš savęs reikalautų to. ko reikalavo iš Amerikos

neima; nes nori... viso!
Valst. sek r. Rusk žodžiai at

sargūs. Jis geba juos susukti 
ir juose savo minti paslėpti. 
Politikos stebėtojai mėgina tad 
iš susitikimų.’ iš Amerikos są-

gininkai ir rūpinasi, kad per 
jų; galvas viskas nebūtų jau i- 
vykęs faktas tarp Maskvos ir 
\Vashingtone. Ang.ijos Mac- 
mi’laras. kuris labiausiai piršo 
viršūnių kentei enciją ir jautė
si tarpininkės tarp \Vashiagto- 
no ir Maskvos, pasijunta gaiįš

penki sovietiniai šnipai ir vals
tybės gynėjas per porą valan
dų aiškino jų šnipinėjimą Port- 
lando laivyno bazėje, tiriančio
je povandeninių laivų ir ko
vos su tokiais laivais paslap
tis.

Harry F. Houghton buvo ph* 
moji tos aferos figūra:

55 metų, anglų laivyne tar
navo 23 metus, buvęs padėjė
jas prie laivyno attache Varšu
voje. 1945 pasitraukęs ir sto
jęs tarnauti i Portlando bazę 
kaip civilinis tarnautojas. Jo ži
nioje buvo slapti leidiniai, brė
žiniai. dokumentai.

Sykį pas jį atvyko į namus 
Amerikos laivyno uniforma 
džentelmenas ir prisistatęs “Ko- 
mandierius Alexander Johnson. 
Amerikos laivyno attache pava
duotojas Londone”. Svečias pra
bilo apie savo draugus Lenki- 

' jos sostinėje, kurie buvo ir 
Houghton draugai. Kai pirmi 
ledai buvo sulaužyti. Johnson 
pasisakęs atvirai: amerikiečiai 
turi pagrindo abejoti, ar anglų 
pateikiami daviniai apie bandy
mus bazėje yra tikri. Prąšė pa
slaugos — informuoti, parūpin
ti dokumentų foto kopijų. Hou
ghton sutiko ir prikalbino sa
vo sužadėtinę Ethel Gee, kuri 
ten pat dirbo nuo 1950. Jie 
perdavinėjo žinias anam “ame
rikiečiui”. kuris viešumoje bu
vo žinomas kaip

Gordon Lonsdale, Kanados

rių dokumentų, tarp jų 202 pus
lapiai iš slaptos knygos apie 
karo laivus. Krata Lonsdale bu
te. paskiau Kroger bute. Ra
diniai pastarajame rodė, kaip

Chruščiovas palaiko su savo 
šnipais Londone radijo ryšius 
ir kokia yra tragedija asmens, 
atsiųsto šnipinėti.

Kroger bute buvo cigarečių 
žiebtuvėlis, buvo fotografavi
mo lempa — su slėptuvėm, ku
riose buvo laikomos mikrofil- 
mos ir radijo šifras. Buvo į- 
vairių foto aparatų, kurie pa
daro nuotraukas vieno mili
metro pločio. Tokia nuotrauka 
yra kaip rašomosios mašinėlės 
raidė, ją gali pakišti po laiš
ko pašto ženklu ar knygoj pa
slėpti. Buvo ir mikroskopas to
kiam raštui išskaityti. Bet di
džiausias radinys — po virtu-

ve buvo įtaisytas galingas ra
dijo siųstuvas. Pagal rastą šif
rą buvo sausio 9 ir sausio 18 
kalbamasi su radijo, kuris at
siliepė nuo Maskvos srities.

Kai policija rengėsi po kra
tos išsivesti Mrs. Kroger, ji už
simetė apsiaustą, pasiėmė ran
kinuką ir pasisakė eisianti dar 
užgesinti vandens katilą. “Ge
rai“. atsakė pareigūnas, “bet 
pirma leiskite patikrinti ranki
nuką”. Kai iš jo išėmė laiškus. 
Mrs. Kroger nėjo nė vandens 
katilo gesinti.

Laiškai buvo rašyti rusiškai. 
Vienas iš jų buvo Lonsdale ra
šytas savo šeimai i Rusiją. Ja
me tarp kitko: "Tai jau aštun
tus metus sukakti švenčiu be 
jūsų. Tokis yra gyvenimas". Bu
vo ir mikrofilmas laiško, rašy
to Lonsdale žmonos: "Parašyk, 
kad tu mane myli, gal jausiuo
si geriau. Jei ■ gali, parūpink, 
kad gaučiau kas mėnuo po 2, 
500 rublių".

Buvo aišku, kad Lonsdale 
yra rusas. Ir Kanados organai, 
patikrinę pirštų nuospaudas, 
pranešė, kad tokio piliečio Ka-

nadoje nebuvo. Lygiai nė Kro
ger. Pastarojo bute buvo ras
tas dar pasas, išrašytas N. Ze- . 
landijos. Sprendžiant iš pini
gų gausių sumų svarais ir do
leriais matyt, kad Kroger buvo J 
Londone tos visos aferos ban- 1 
kininkai.

Pagal Anglijos Įstatymus šni
pam tektų po 7 metus.

Ar byla turės įtakos politi
nei eigai — taip, kaip pernai 
Amerikos lakūno Povvers byla? 
Ar gal Chruščiovas norės An
gliją atsiprašyti — kaip jis per
nai reikalavo iš Amerikos?

Komunistinę Kini-

ginklavimo derybas?

būti nereikalingas. Jis pats pir
masis iš europinių sąjunginin
kų skuba pas* Kennedy.— ba
landžio 2. Adcnaueris taip pat 
tiria galimybes būti pakviestas. 
Savo ruožtu Europos lydei į.-i

pilietis, vienos kompanijos di-

Anglų saugumas pradėjo sek
ti nuo p. m. liepos, 
kaip Lonsdale gautus 
dviejų anglų dalykus 
nėjo vienam knygyno 
kui, kuris vadinosi

Peter John Kroger,
gyveno su žmona Londono 

priemiestyje ir buvo žinomas 
taip pat kaip Kanados pilietis.
Sekliai gavo leidimą patikrinti 
ir banke jo seifą. Portfelyj ra
do filmų, linzių, didinamųjų 
stiklų ir kt. Palikę viską tvar
koje. sekė toliau ir jau š. m. 
sausio 7. kai Houghton ir Gee 
susitiko ir pirkinių krepšį per
davė Lonsdale. prieš juos staiga
atžygiavo iš kitos gatvės pusės 
keturi rūstūs veidai ir pakvie
tė į policiją. Krepšely buvo 
admiraliteto kelios slaptos kny
gelės. 310 foto nuotraukų, ivai-

GORDON LONSDALE
Chruščiovo atsiustas šnipas.

MES BŪSIME ŽIAURIAI BANDOMI - ĮSPĖJO KENNEDY
Prezidentas Kennedy vasario 

8 spaudos konferencijoje atsa
kinėję nebe tokiu tvirtumu kaip 
ankstesnėse. Nemalonią 
padėti sudarė jo apsaugos 
kretorius McNamara. kuris 
vo pareiškęs, kad Amerika 
ra atsilikusi nuo Sovietų 
ketų srityje. Kennedy spaudos 
šefas mėgino paneigti toki Mc
Namara pareiškimą. Spaudos 
konferencijoje prezidentas dėl 
to buvo atakuotas pirmuoju 
klausimu, primenant, kad rin
kimuose Kennedy kaltinęs Ei- 
serJiovvėrio vyriausybe už atsi
likimą raketų srityje. Pieziden- 
tas dabar 4)aaiškino: padėtis ti
riama ir tik vėliau bus galima

jam 
se- 
bu- 
nė- 
ra-

Susekė, 
iš anų 

pristati- 
savinin-

ŠNIPŲ STOTIS — namai Londono priemiesty, iš kurią slapias radijas pa
laikė ryšius su Maskva.

pasakyti, ar raketų persvara 
yra Amerikos ar Sovietų nau
dai (padėtį tuoj išnaudojo res
publikonai, įsakydami savo pro
pagandai populiarinti, kad tei
singas dėl raketų buvęs ELsen- 
hovveris).

Kiti prezidento pareiškimai:
— Pakvietė į Ameriką Kana

dos min. pirm. Diefenbakerį. 
Vasario mėn. taip pat atvyks 
Vokietijos užs. reik. min. Bren- 
tano.

— Paskyrė D. Achesoną pir
mininku grupės, kuri patars 
valstybės. sekretoriui Nato rei
kalais.

— Dėl Amerikos santykių su

šeštadienį su specialistais — 
Thompsonu, Bohlenu, Kenna- 
nu. «

— Ar reikės mokesčius ma
žinti. aiškės balandyje. Reikia 
apsvarstyti, ar mažinimas pa
keltų tiek gamybą ir prekybą

su užsieniais, kad apsimokėtų, 
nes mokesčių sumažinimas at
imtų valstybei 5 milijardus pa
jamų. o dabar metinis defici
tas užsienių prekyboje yra 3 
milijardai.

— Politinės padėties vaizdas 
prezidento kalboje Kongrese 
nebuvo sujuodintas, o tokis. ko
kis prezidentui atrodo. Ir dabar 
ji paryškino sakydamas:

"Aš tikiu, kad artimiausi ket- 
veri metai aiškiai patikrins šio 
krašto pajėgumą išlaikyti savo 
pozicijas ir savo saugumą. Aš 
manau, kad kiekvienas, kuris 
pažiūri i gaublį ir mato au
gančią komunistinio bloko jė
gą ir-jo karingumą, ypačia* Ki
nijos komunistų, prieis išvadą, 
kad mes būsime žiauriai ban
domi per artimiausius ketveris 
metus".

— Prezidentas neturi žinių, 
kad sovietiniame sputnike bū
tų buvęs žmogus.

valstybės sekretorius rusk 
pirmoje spaudoje konferencijoje.

Kaip su Lietuvos atstovybe Brazilijoj
Iš Brazilijos patvirtino žinias 

dėl rengimosi uždaryti Baltijos 
atstovybes, 
perdavimo 
stovybei 
pranešta.

Pavergtos Europos Seimas,

Tačiau iki žinios 
dienos Lietuvos at- 
apie tai nebuvo

Kaip Sovietai priverčia žmo
nes šnipinėti

Izraelis nuteisė vasario 7 
prof. Kurt Sitte 5 metus kalė
jimo už šnipinėjimą. Profeso
rius yra Vokietijos pilietis, jis 
buvo Amerikos angažuotas at
likti mokslinius tyrinėjimus Hai 
fos technologijos institute kaip 
kosminių spindulių specialis
tas. Prof. Sitte buvo nuvykęs 
į Prahą. Į konferenciją. Praho
je tebegyvena jo artimi gimi
nės, nes jis iš ten kilęs. Jis 
ir buvo ten užverbuotas grasi
nant represijom prieš jo šei
mą. Tai buvo pripažinta ir Iz
raelio teismo.

Altas ėmėsi žygių, kad Brazili
jos vyriausybė susilaikytų nuo 
uždarymo.

BRAZILIJOS ŽINGSNIS ATGAL
Brazilijos užsienių reikalų mi- 

nisteris vasario 6 pranešė, kad 
tuo tarpu nėra numatoma už- 
mėgsti diplomatinius santykius 
su kom. Kinija ir Sovietų Są
junga. Žingsnis atgal ir dėl Ku
bos: esą Brazilija bus nuoša
liai nuo ginčo tarp Jungt. Vals
tybių ir Kubos.

Sovietų min. pirm, pavaduo
tojas Mikojanas jau žada ke
liauti Į Braziliją.

Kennedy svarstė Laos valstybės likimą
Prezidentas vasario 8 tarėsi 

su valstybės sekretorium ir 
specialistais dėl Laos. nes Fi
lipinai ir Thailandas atvirai kal
tino. jog Vakarai nepadaro La
os reikalu tai. ką jie galėtų 
padaryti; esą delsia ir Ameri
ka. spaudžiama Anglijos ir 
Prancūzijos. Pasitarime tarp 
priemonių Laos reikalu buvo

HOUGHTON, anglas, talki
nęs Maskvos šnipam.

PAGALBA DOLERIUI

Prezidentas Kennedy vasario 
6 kreipėsi į Kongresą, kad 
suma turistam už jų Įsivežtus 
iš užsienių pirkinius be muito 
būtų pakeista iš 500 dol. iki 
100. Pastaroji suma buvo iki 
1948. Tik tada ji buvo pakeis- 

1961 įtampą. Buvo kalbama ir ta, norint paskatinti Amerikos 
apie galimą Macmillano kelionę turistus duoti daugiau uždarbio 
į Kiniją.

SPAUS

reik. min. Earl 
8 kalbėjo, kad

ANGLIJA VĖL 
AMERIKĄ

Anglijos užs. 
Home vasario
kom. Kinija turi būti priimta 
Į Jungt. Tautas. Tai, sumažinsią

užsienio kraštam.

Tarp Amerikos ir Maskvos
Iš Amerikos pusės

Prezidentas Kennedy sulaikė 
skelbimą t žinios apie naujausią 
sovietinį satelitą, kol apie ji 
Maskva nepaskelbė, nors Ame
rikos žvalgy bai jis buvo žinomas 
iš anksto.

— Amerikos atstovas Mas
kvoje Thompsonas šią savaitę 
atvyksta į Washingtoną. ir bus 
tariamasi dėl tolimesnės politi
kos su Maskva. Thompson© žo
dis svarus. Jo siūlymais Ken
nedy pakartojo draudimą Ame
rikos U-2 skristi viršum Sovie
tų. Jis galis siūlyti ir naujų 
gestų Maskvai, pvz. nuolaidų 
nusiginklavimo srityje, priimti 
Chruščiovą, jei jis atvyktų Į J. 
Tautas. Thompsonas sutaria šu 
Kennedy. kad derėtis su Chruš
čiovu geriau nei su kitu jaunu 
lyderiu, o ir Chruščiovas yra 
suintei esuotas susiderėti dėl vi
daus sunkumų.

Iš Maskvos pusės
( nruščiovas i J. Tautas ne- 

vyksias. jei Thompsonas nepar- 
veš Į Maskvą Kennedy sutiki
mo pasimatyti privačiai — kaip 
su Eisenhovveriu “Camp David”.

numatyta valstybės sekr. Rusk 
kelionė i Laos, galima neutra
liųjų delegacija,, kuri patikrin
tų dabartinės vyriausybės tei
sėtumą ir komunistų kišimąsi. 
(Sovietai siunčia Į Laos ne ęle- 
legacijas. o ginklus, ir jiem ne
reikia tikrinti, ar jų remiamas 
komunistinis pirmininkas yra 
“teisėtas ', jie tuo "neabejoja”).

Valstybės sekretorius Rusk 
vasario 6 spaudos konfercnci-

;T joje pareiškė:
— Dėl santykių su Maskva. 

Lakūnų paleidimas pašalino vie
ną psichologinę kliūtį, tačiau 
tai nereiškia, kad dingo rimtos 
problemos kaip Laos. Kongo.- 
Kuba. O Chruščiovo sausio ,6 
kalba rodė, kad Sovietų pažiū
ros tais klausimais kitokios.

— Dėl Kongo.. Eina pasita
rimai Jungtinėse Tautose dėl 
naujo sprendimo, kurio įvyk
dymas daugiausia priklausys 
nuo Kasavubu ir kitų lyderių.- 
Tačiau smulkiau Rusk to spren
dimo neaptarė.

— Dėl Laos. Amerika nori, 
kad Laos būtų nepriklausomas 
ir neutralus kraštas. Tačiau So
vietai dėl pasiūlymo atgaivinti 
tarptautinės komisijos veikimą 
dar neatsakė. Amerika ieško ir 
naujų sprendimo kelių.

— Dėl Kinijos. Svar. .omą 
kom. Kinija įtraukti į nusigin
klavimo konferenciją. Tačiau 
tai nelengva, nes Amerika turi 
Įsipareigojimų nac. Kinijai, o 
kom. Kinija šalia savęs jos ne
linkus pripažinti.

tariasi tarp savęs — Macmil- 
lanas jau buvo pas de Gaul'e. 
Šią savaitę vyksta ten Adenau- 
cris. paskui lankysis Londone 
ar Macmillanas lankys Adenau- 
eri Bonnoje. Jų visų bendras 
noras — suderinti Vakarų žy
gius. Kad neliktų už durų, kad 
nepavėlintų.

kai kurie sąjungininkai ima
si alyvų šakelės.

Vokietija pirmoji pasisiūto- 
užmegsti diplomatinius santy
kius su Lenkija. — Japonijos 
min. pirm, pasiskelbė: “Page
rinti santykius su kom. Kinija 
yra mūsų šių mėlti uždavinys”. 
— Pakistanas pasisakė už “san
tykių šunormalinima” su šiau
riniais kaimynais (kom. Kinijai.

Filipinų vyriausybės žmonės 
tokiom aplinkybėm pesimistiš
kai pažiūrėjo i Dulles sukurtą 
Seato likimą: esą artimiausias 
Seat© posėdis kovo mėn. reikš 
tos organizacijos griuvimą. An
glijos ir Prancūzijos, tos orga
nizacijos narių, sabotavimas pa
sipriešinti komunistų agresijai 
Laos. mano Filipinai, reiškia 
Azijos “išpardavimą’’ — prade
dant nuo Laos ir nacionalinės 
Kinijos pakraščio salų. Dabar
tinėm Seato valstybėm reikią 
pačiom ieškoti kitos išeities be 
Anglijos ir Prancūzijos dalyva
vimo . . .

Norint susitarti su Maskva.

istorijėlė dėl šnipų istorijos
Televizijos vaidinimas "The 

Spy on the Door”. kuris buvo 
Išimtas, dabar vėl grąžinamas 
— jis bus kitą savaitę. Į tele
foninius pasiteiravimus, kodėl 
programa išimta, televizijos sto
tyje buvo pereitą savaite gau
namas vienas ir tas pat pareiš
kimas: “.Jokio pareiškimo, jo
kios informacijos”. Buvo aiški
nama. kad noras neįsipykti 
Maskvai padiktavęs nerodyti fil- .„valdžios sudarymas. Zorinas— 
mo. kuris vaizduoja sovietinių pirma Lumumbos paleidimas ir 
šnipų veiklą Amerikoje. grąžinimas į valdžią.

Skirtumas tarp Stevenso
no ir Zorino

Kongo klausimu pagrindinis 
skirtumas teks: Stevensonas 
siūlo, kad Kongo klausimas bū
tų sprendžiamas palaipsniui — 
pirma nuginklavimas ir neutra
lizavimas. paskui Lumumbos ir 
kitų paleidimas ir koalicinės 

„valdžios sudarymas.

kAip veikiaCHRUSCIOVO REVIZORIUS atvyko i kolchozą 
ChmSčiovo karvčs.

kompromisai yra neišvengiami. 
Kalbama, kad

pirmieji kompromisai bus 
Kongo sąskaita.

Aktualiausias dabar yra Kon
go. Stevensonas lankosi pas 
Sovietų Zoriną ir ieško formu
lės jo klausimu, t. y. tokių nuo
laidų. kurios patenkintų Mask
vą.' Valst.: sekr. Rusk tepaste
bėjo. kad tai nelegva. nes nu
sistatymai skirtingi. Tačiau A- 
merikoj brandinamas nusistaty
mas — pritarti Hammarskjol
do reikalavimui: nuginkluoti 
Kongo kareiuomenę. paaukoti 
Kasavubu. Lumumbą įtraukti į 
koaliciją ir padaryti Kongo nG 
utralia valstybe. Ne visi Ameri
koje tam pritaria. Šen. Ful- 
bright pasisakė prieš Lumum
bos buvimą tokioje koalicijoje, 
nes Lumumbą per daug aiškiai 
linkęs Į Sovietus. Ir kiti sena
toriai nesužavėti tokiu planu, 
nes jis per daug jau primena 
Kinijos pardavimą komunistam 
ir dabar reikštu jiem Afrikos 
pardavimą. Bet jeigu tokis kom
promisas ir būtų sutartas.

jo priėmimas priklauso dar 
ir nuo Kongo.

O Kongo, jauna, primityvi 
tauta, tad 
silenkti. I 
nūs pulk.

• riuomenės
prezidentas Tshombe 
Hammarskjoldą. kad noras nu
ginkluoti reikš kara. o prezi
dentas Kasavubu pranešė, kad 
Lumumbą teis Kongo teismas 
ir pagal Kongo įstatymus.

Amerikai visaip mėginami 
praverti duris i susipratimą. 
'Chruščiovas tuo pačiu metu 
rengia savo “draugiškumo vi
zitą“ į Afrika. Laukiama taip 
pat. kad kom. Kinijos min pirm 
Chou Eolai gali Afrikoje net 
aplenkti Chruščiovą.

nelinkus lengvai nu- 
Hammarskjoldo. pla- 
Mobulu atsakė ka- 
aliarmu; Katangos 

Įspėjo
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PRIE LAISVĖS paminklo.

Tie žodžiai spaudžia Lietuvos širdį 
’ - 4 s. . j • ■.

R. MIZARA IR JO EKSKURSANTAI

pareigu-

LIETUVIŲ STUDENTIJOS POLITINIS VEIDAS
maišiuką 
ir, apsi-

vo liudininkė R. Mizaros grupė* ekskursantę. Pasakotoja la
bai nuoširdžia kalba, kaip laukė ekskursijos ii Amerikos ir

ris rėkia, kur jūs vešit? Mili
cininkas sako į Gargždus. Mo
teris tvirtina, kad jai reikia Į 
Priekulę. Bet nekreipė dėme
sio. Pradėjo pž pečių tempti 
prie mašinos. Tai žmonės pra
dėjo sakyti, jog ne Stalino lai
kai. Bet i tai nieko. Tik grei

tai liepė sėsti į mašiną. Viena 
moteris pradėjo sakyti, kad ir 
ji laukianti amerikonų. Nu tai, < 
sako, eik ten, čia negalima. Ji, 
pasiėmusi maišelį, pradėjo eiti,

Skaitydama Tėviškės Žibu
rius radau paminėtą R. Miza- 
rą. Apie jį yra tikrai verta pa- 
kalbėti. Juk aš jo laukiau kaip 
brolio. Laukėme mes lietuvių 
iš Amerikos. Ir Mizara juk 
tikrai širdyje jautė, kad jo lau

mes nieko nedirbame, o tik 
laukiame amerikonų. — Kol
ūkietis užsimetęs maišelį ant 
pečių, sako: — Mus visur ir 
visada persekioja ir priekaiš
tauja. kad mes laukiame, o tik
rovėje pati milicija laukia.

Taip su įspūdžiais laukėme 
toliau. Bet štai vėl bėda. Ma
tome čia pat už kokio 100 met
rų, prie kryžkelės Gargždai ir 
Priekulė, stovi būrelis žmonių 
su maišais, dėžėmis ir krepšiais 
ir laukia, kad į namus kokia 
mašina parvežtų, bet lyg tyčia 
nei viena mašina nestoja ir nie
ko neveža. Aš, turėdama laiko, 
pasuku pas tą būrelį žmonių ir 
klausiu:

— Ar jums visada reikia taip 
vargti ir ilgai laukti, kol į na
mus grįžtate?

Plešenis su
Klaipėdos” korespondentais tai 
tik ir lakstė aplinkui, o mes 
tie atlikėliai, kitaip sakant, nie
kam nepriklausantys, neturėjo
me balso.

Dabar norėjosi širdyje pasaky 
ti viską tam broliui, kuris pa
guos. supras mūsų pergyventą 
skriaudą, smurtą, nekaltai žuvu
sius pagerbs.

Bet mūsų mieli broliai pradė
jo savo sveikinimą tiems, kurie 
užgrobti ir sunaikinti mūsų 
brangią tėvynę pasiryžo. Jie 
pradėjo sveikinti savo žodžiuo
se raudonąją armiją ir visus 
kovojusius už raudonąją laisvę.

(nukelta į 3 psl.)

paklausti apie Amerikoje esan
čius artimuosius, bet niekaip 
negalėjau, nes buvo saugoja- 
rųi Garunkščio,. vykdomojo ko
miteto (pirmininko Red.) Rim
kaus, partijos (sekretoriaus? - 
Red.), Rimdeikaitės, deputatės 
ir komjaunuolių su gėlėmis, ku
rie jau buvo ir prasikeikę be- 

bet tuojau už maišo milicinin- laukdami. O, be to, milicija tik 
kas ir sako, važiuok namo. O ir žiūrėjo, ką šnekėsi. O tas 
ji vis tvirtina, kad jai reikia į Plešenis su savo “Tarybinės 
Priekulę. Jai sako, kad galėsi 
iš "Gargždų važiuoti, kur norė
si. Ji sako, kad pinigų neturin
ti. Tai. sako, galėsi pėsčia eiti, 
o čia nesimaišyk.

Taip laukėme sesių ir brolių 
lietuvių.

Jau 9 valanda vakaro. Gau
name pranešimą iš deputatės 
Rimdeikaitės, kad mūsų svečiai

amerikonus, Jei ne jie, juk jau 
būtumėm namubse.

Taip laukėme savųjų lietuvių.
Bet štai komunistai sugebėjo 

likviduoti tuos, kurie rodė tik
rosios Lietuvos žmogų. Atvyko 
mašina, milicijos įsakyta, ir net 
neklausė, ko jūs čia, tik įsakė 
greitai lipti ir važiuoti. Bet lie
tuvis nebebijo taip greitai įsa
kymo. Prasidėjo ginčas. Mote- vėluoja. Bet publika tuojau su

prato, kad sugriuvo mašina.
Laukiame vistik toliau, nors 

ir porą valandų vėliau, juk no
risi sulaukti ir pamatyti, o gal 
ir pakalbėti.

Jau buvo tamsoka, kai maši
na "priartėjo. Ir R. Mizara buvo 
čia. Mano tikslas buvo kaiką

Mes susirinkome prie Žemai
čių plento Klaipėdos priemies
tyje ir pradėjome spręsti, kas 
jie tokie, kokie įsitikinimai tų 
Amerikos lietuvių, kurie at
vyksta lietuvių paguosti, su
prasti. Juk lietuvis tik laukia 
paguodos.

Taip besišnekučiuojant arti
nosi tamsa, vakaras. Už pusva
landžio tikrai turi atvykti. Ir 
štai eina pro šalį kolūkietis iš 
Klaipėdos turgaus. Stabtelėjęs 
klausia:/

— Ko jūs čia laukiate?
Pasišovęs milicijos 

nas atsako:
— Ogi amerikonų;
Kolūkietis nusiėmė 

su duona nuo pečių 
šluostes kaktą rasotą, pradėjo 
šnekėti sakydamas, kad stebuk- ,
lai vykstą. Esą jo supratimu 
laukti amerikonų (tai yra pagal 
rusų supratimo sistemą) didžiau 
sias nusikaltimas.' sabotažas. O 
dabar, esą. jau ir pati milicija 
laukia amerikonų.

— Tai — sako. — niekas 
daugiau nebeišdrįs mums kol
ūkiečiams priekaištauti. kad

ATIKO PIRMININKAS LANKĖSI
VALSTYBES DEPARTAMENTE

Dr. A. Trimakas. Vliko pir
mininkas. š. m. vasario 2 lan
kėsi valstybės departamente 
Washingtone- kur J. Rajeckas. 
Lietuvos atstovas JAV. jį pri
statė naujiesiem valstybės de
partamento pareigūnam, kurie 
susiduria su Lietuvos reikalais. 
Per daugiau kaip valandą už
trukusį pasikalbėjimą buvo pa
liesti įvairūs su Lietuvos lais
vės byla susiję klausimai, o taip 
pat naujosios administracijos 
užsienio politikos pagrindinės 
gairės ir tarptautinių įvykių 
raida. Washingtono nusistaty
mas Lietuvos laisvės bylos rei
kalu pasilieka nepakeistas. Lie

PASKUTINIU NUTARIMU
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty

PER METUS

Dividendai apskaičiuojami
daugiau (3’s%

metų ketvirčiais dviems metams 
normalaus ir

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokitė bet kuriam mūsų banko skyriui 

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

"... kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!” 
BROOKLYN, New York

Eastcrn Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais • Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PResident 3-7000

Čia pat buvęs minėtas kol
ūkietis atsakė:

— Matote, čia ta milicija lau
kia amerikonų, tai mašinos bi
jo sustoti. Juk neturi teisės vež
ti keleivių.

O viena moteris pridūrė sa
kydama:

— Kad juos kur galas, tuos 

tuvos okupacija nepripažįstama 
ir lietuvių tautos laisvės kova 
teigiamai vertinama. Lietuvai 
linkima greičiau’ sulaukti lais
vės rytojų.

Vliko sveikinimai inauguraci
jos proga

Naujojo JAV prezidento inau
guracijos proga. Vliko pirmi
ninkas pasiuntė sveikinimo te^ 
legramas naujajam JAV prezi
dentui. vice-prezidentui ir vals
tybės sekretoriui. Iš visų gauti 
padėkos laiškai, kuriais reiš
kiama viltis, kad Lietuva susi
lauks laisvės, kurios ji taip no
ri ir kurios siekia (Elta)

ar
U % specialaus priedo)

Brodvay Office: 
135 BROAOWAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. rvto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-6676

I Laisve Nr. 23 T. Remeikis 
rašo apie L. Studentų Sąjungos 
anketą, kuri rodo lietuvių stu
dentų politinį nusistatymą ir 
linkimą. Tos anketos daviniai 
atsako į klausimus:

L Ar studentai domisi po
litinėm partijom?

“Visai nereikšmingas studen
tų skaičius pasisakė priklausą 
lietuvių politinėm partijom, kai 
tuo tarpu beveik visi vienokiu 
ar kitokiu būdu identifikavosi 
su Amerikos politine partija.

IŠ LIETUVOS

Sniečkus pataikauja Chruščiovui
Lietuvos kom. partijos se

kretorius A. Sniečkūs sausio 
12 Maskvoje centro komiteto 
suvažiavime pranešė apie Lie
tuvos žemės ūkio gamybą. Tarp 
jo pateiktų davinių pažymėtini:

— Per 5 metus kolchozuo
se ir sovchozuose gamyba pa
didėjusi — mėsos 23 proc..
pieno 28 proc.. Mėsos nuo 
54,000 tonų pakilo iki 189,000. 
Pieno iš 286.000 tonų iki 704, 
000.

Pereitais metais padidėjo ir 
produktyvumas palyginti su 
1959 metais — nuo 100 ha že
mės ūkiui naudojamos žemės 
buvo pagaminta 82 cn. mėsos 
ir 465 cn. pieno. (Čia įdomu 
palyginti, kad Kazachstano to- 
,kiam žemės plotui buvo paga
minta mėsos 3.4 cn. pieno 12.5 
cn.).

— Valdžiai 1960 atiduota 
taip pat daugiau, nei 1959. Iš 
100 ha. pernai valdžiai atiduo
ta gyvos mėsos po 50 cn.. pie
no po 186 cn.

— 1961 pradžioje kolchozuo
se ir sovchozuose 100 ha že-

SPAUDA

Tai rodytų; kad jaunoji karta 
jau visa savo egzistencija suriš
ta su šiuo kraštu .. . Lietuvis 
studentas jau psichologiškai 
pradeda susirišti su Amerikos 
politinėmis partijomis."

2. Katrai partijai studentai 
simpatizuoja?

Anketos daviniai suskirstyti 
pagal lietuvių studentų ideolo
gines organizacijas. Jų išvados:

Demokratai ar linksta į de-

mės ūkio naudojamos žemės 
teko 9 karvės.

— Javų gamyba 1959 - 60 
buvo^l8į.M3C^ nepasiekusi pla
ne numatyto kiekio. 1960 der
lius buvo mažesnis nei 1959. 
Buvo lietingi metai.

— 1960 bulvių buvo prikas
ta iš ha tik 96 cn.

— Iš vienkiemių į kolekty
vines gyvenvietes paskutiniais 
metais perkelta 26.000 šeimų. 
1961-65 numatoma perkelti apie 
90,000.

Pranešimą A. Sniečkus pra
dėjo ir baigė pagarbinimais 
Chruščiovui. Per visą savo kal
bą šaukėsi jo vardo 20 kartų. 
Tai jau Chruščiovo “asmenybės 
kultas”. Jis ar nebus pralenkęs 
ir Stalino kultą. Gal dėl to pa
taikavimo. “buržuazinės Lietu
vos" niekinimo Sniečkus buvo 
nutrauktas Chruščiovo tik sykį 
su menku nepasitenkinimu:

“Kokis cukrinių runkelių 
derlius Lietuvoje?”.

Sniečkus: 140 cn. 1960 me
tais.

Chruščiovas: Mažokai. 

mokratus — ateitininkų 39.2 
proc.. skautų 29.6 proc., san- 
tariečių 16.7, neo-lituanų — 
7.2, gintariečių 10; visų lietuvių 
studentų yra demokratų ar 
jiem simpatizuoja 26.7 proc.

Respublikonai ar linksta Į 
respublikonus — ateitininkų 
33.2 proc.. skautų 44.3. sama
riečių 50..0 neolituanų 57.1, 
gintariečių 20.0; visų lietuvių 
studentų yra respublikonai ar 
jiem simpatizuoja 42.7 proc.

Nepriklausomų — ateitinin
kų 27.0 proc., skautų 26.1. san- 
tariečių 33.3, neolituanų 35.7, 
gintariečių 7.0; nepriklausomų 
visų studentų yra 30.6 proc.

3. Už Kennedy ar Nixoną?
Anketa daryta dar prieš rin

kimus. . “Pirmą kartą 1960 m. 
lietuviškos studentijos tarpe, 
tiek ateitininkų, tiek Santarie- 
čių. tiek ir akademikų skautų 
tarpe, pastebėtas susidomėjimas 
rinkimais. Kandidatai ir jų po
litika buvo diskutuojami vie
šuose susirinkimuose”. Pačiuo
se rinkimuose partinę priklau
somybę ar partines simpatijas 
gerokai persvėrė simpatijos as
menim, prezidentiniam kandi
datui. Būtent:

Už Kennedy — ateitininkų 
pasisakė 65.3 proc., skautų — 
46.9, santariečių 25; visų stu
dentų už Kennedy pasisakė 49.1 
proc.

Už Nixoną — ateitininkų 33. 
5 proc., skautų 44.3, santarie
čių 42.9; visų studentų už 
Nixoną 40.2.

Taigi:
“Lietuviškoji studentija yra 

gerokai pakrypusi į respubliko
nų pusę, nors Kennedy, kaip 
prezidentinis kandidatas, susi
laukė daugiau paramos”.

PASKOLOS LAKŠTAM 20 METŲ
Amerikos paskolos lakštam 

— Savings Bonds — šių me
tų pradžioje suėjo 20 metų. 
Jie buvo suorganizuoti antro
jo pasaulinio karo metu, kad 
padėtų Amerikai ginkluotis.

Pokario metais Amerika įsi
traukė į kitų kraštų šalpą, kar
tu ir toliau reikėjo ginkluotis 
prieš komunizmo grėsmę. Taip 
paskolos lakštai nuolat buvo 
skleidžiami po visą kraštą, ir 
žmonės juos mielai pirko, tuo 
stiprindami Ameriką.

šioje patriotinėje akcijoje 
daug nusipelnė įvairių tautybių

KAI AMERIKONAS NETURTINGAS
Amerika ieško piniginės pa

galbos Vokietijoje ir Anglijo
je, kurios praturtėjo, o ame
rikoną ištiko ūkiniai sunkumai 
ir jis savo auksą skubiai ki
tiem parceliuoja, šį motyvą pa
sigavęs, talentingas humoristas 
Art Buchwald šaiposi iš naujo, 
jau neturtingo amerikono, kaip 
jį priima turtingas Londonas.

Kai atvykau Į Londono mui
tinę, — pasakoja Buchwald, 
inspektorius paprašė parodyti 
pasą. Vietoje paso aš atsukau 
jam savo bato skylėtą padą.

“O tamsta amerikietis”, jis 
pasakė. ‘Ar tamsta turi ką de
klaruoti?”.

“O kad aš turėčiau!” jaus
mingai atsakiau.

“Ar tamsta turi dovanų savo 
draugam Anglijoje?”.

“Dovanų draugam Anglijoje? 
Aš tam ir atvykau, kad dova
nų gaučiau iš draugų Anglijo
je”

“Ar tamsta turi cigarų, ta
bako?”.

: S & G MEAT MARKET
► ■ ■ ■ ■

> buvusi
; J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
[ Home-Made Bologna
I ANTANAS VAITKUS, vedėjas
; Papigintomis kainomis priimame užsakymus
► VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
I We take all orders special price for Weddings and Parties

346 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4329

laikraščiai, kurie nuolatos ska
tino pirkti paskolos lakštus. 
Atžymint šią sukaktį, prie Lais
vės statulos New Yorke buvo 
nuvežtos įvairių tautybių mer
ginos. pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Jos savo rankose 
laiko paskolų lakštų plakatą. 
Pirmoje eilėje iš k. į d. mato
me lietuvaitę Gertrūdą Alis, 
norvegę Alayne Jacobson, danę 
Birthe Stenersen; antroje eilė
je t— italę Gloria Gigliotti, ai
rę Eva Florey, prancūzę Geor- 
gette Clouet, kinietę Debbie 
Gong ir vokietę Jeannette Sten- 
ger.

“Tamsta iš manęs juokiesi. 
Po to, ką mum Castro padarė, 
mes džiaugiamės, kad turime 
dar Guantanamo bazę”.

“O šaujamų ginklų?”
“Ginklų? — atsakiau karčiai

— Visus ginklus išsiuntėm į 
Laos, iš kur jų dabar mes tu
rėsim”.

“Tai gal tamsta dabar atida- ' 
rysi lagaminą?”.

“Bet tamsta niekada anks
čiau manęs to nereikalaudavai”.

“Tai tiesa. Bet tai buvo ta
da, kai tamsta buvai turtingas. 
Žinia, kad niekas, kas turi pi
nigų, nesiverčia šmugeliu. Mes 
tikriname lagaminus tik pabėgę 
lių iš Vengrijos. Jamaikos ir 
šiais metais — amerikiečius".

Geriausiai

apie 1961 metę įvykius nu
simanysi, jeigu D A R B I- 
N I N K Ą skaitysi.

Member Federsl Deposit Insurance'Corporation
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Bolševikai gudai susprogdino Krėvos pilies griuvėsius

Vasario 16 ir šv. Kazimiero, 
Lietuvos Globėjo, šventėm ar
tėjant, ALR Katalikų Federaci
jos valdyba noratų šio krašto 
ir viso laisvojo pasaulio lietu
viams priminti ir paprašyti ta 
proga atkreipti ypatingą dėme
sį į tikėjimo ir tikinčiųjų per
sekiojimą Lietuvoje.

Pereitą savaitę iš Romos gau
ta žinia, kad Vilniuje suimtas 
ir Vladimiro kalėjime, netoli 
Maskvos, uždarytas vyskupas 
Julijonas Steponavičius, Vil
niaus ir Panevėžio vyskupijų 
apaštališkasis administratorius. 
Paskutiniu metu komunistinė 
spauda jį kaltino, kad išleidęs 
slaptą kunigams aplinkraštį, ra
gindamas vaikus mokyti kate
kizmo, pats juos katekizavo ir 
teikė sutvirtinimo sakramentą. 
Spaudoje neskelbia, kad labiau
siai pakaltino už tai, kad atsi
sakė šventinti į kunigus ketu
ris klierikus, kuriuos “kulto 
reikalam” komisaras J. Rugie
nius buvo rekomendavęs. Vys
kupas J. Steponavičius dar pa
liepė juos pašalinti iš seminari
jos. Valdžia paliko juos ir to
liau seminarijoje, nors moks
lus jau baigė. Kiti Lietuvos vys
kupai. į kuriuos jie kreipėsi, 
taip pat atsisakė šventinti.

Šventasis Kazimieras savo
dangiška globa stiprino visais 
laikais lietuvių tautą. Savo mei
lę šventajam jį paliudijo Vil
niaus mieste jo garbei pastaty
ta katedra ir įrengta puošnia 
koplyčia (šiandien ta šventovė 
bolševikų išniekinta). Bolševi
kai šventojo palaikus perkėlė 
į šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
Antakalnyje. Nedavė ramybės 
šventajam Lietuvos Globėjui, 
atėmė laisvę ir jo palaikų sau
gotojui Vilniaus vyskupui.

JAV ir viso laisvojo pasaulio 
lietuviai prašomi:

1. Vasario 16 minėjimuose 
siūlyti priimti protesto rezoliu
ciją prieš katalikų tikėjimo Lie
tuvoje persekiojimą, vyskupų, 
kunigų ir tikinčiųjų kalinimą.

2. Minint šv. Kazimiero šven
tę (kovo 4) pagausinti maldas, 
prašant globos ir ištvermės Lie
tuvos dvasiškijai ir tikintie
siem; prašyti parapijų klebonų 
ruošti šventas valandas, nove- 
nas ta intencija.

. 3. Kelti spaudoje protestus 
prieš religijos persekiojimą Lie
tuvoje. Lietuvos katalikams da
roma didžiausia skriauda tuo 
metu, kai Maskva siūlo šio kraš
to naujai administracijai tai
kius santykius.

4. Jei Vasario 16 minėjimuo
se nebūtų suskubta to padary
ti, organizacijų vadovybė 
šoma sukviesti specialius 
testo mitingus ir priimti 
tinkamas rezoliucijas.

5. Priimtas rezoliucijas siųs
ti šio krašto prezidentui John 
F. Kennedy; valstybės sekreto
riui D. Rusk. JAV ambasado
riui prie Jungtinių Tautų A. 
Stevensonui. valstybių guberna
toriams. senatoriams bei kon- 
gresmanams.

★

Laisvojo pasaulio lietuviai 
visais galimais būdais turi pro
testuoti prieš lietuvių tautos 
kankinimą ir atidaryti pasau
liui bolševikų melą, esą jie ga
rantuoja 
laisvę.

ALR 
valdyba 
visų laisvojo pasaulio lietuvių 
vieningas, viešas ir drąsus šiais 
klausimais pasisakymas paleng
vins Lietuvos katalikų kančias.

Prel. P. Juras, Dvasios vadas
Ant. Masionis, pirmininkas

“ Kun. V. Dabušis, sekretorius 
1961 vasario 6

pra- 
pro- 
ati-

tikėjimo ir sąžinės

Katalikų Federacijos 
nuoširdžiai tiki, kad

ALĖ RŪTA

Apgavikas, ligonis ar geras žmogus?
FILMAS “THE GREAT IMPOSTOR"

Auga simpatingas berniukas, žino, tas vaikas. Jis gudrus, 
kokių dešimties metų. Malonus draugiškas, sumanus, simpatin- 
ir mandagus, apsukrus, darbš
tus, namiškių ir kaimynų my
limas. Tik nepaprastas svajoto
jas ir pilnas vis naujų ir nau
jų sumanymų. Toks buvo ir jo 
tėvas. Motina — reali, teisinga 
ir tiesi moteris. Tėvas — pilnas 
nerealių sumanymų; jei tie su
manymai nepavyksta, sugalvo
ja vis naujų. Sūnui apie savo 
nepasisekimus Mr. Demara ne
mėgsta prisipažinti. Sūnui jis 
gražiai pameluoja. Todėl sūnus 
tiki šeimos gražiausia ateitimi, 
tiki tėvo gabumais ir darbais. 
Kartais motina užpuola tėvą 
reikalauti, kad jis berniukui pa
pasakotų visą tiesą, nors ir 
liūdną. “Jis turi suprasti rea
lų gyvenimą. Turi išmokti at
skirti, kas galima ir kas nega

Krėvos pilis, turbūt, daug džioji Lietuvos kunigaikštystė, 
kam yra girdėta, Du istoriniai 
įvykiai ją išgarsino: Kęstučio 
nužudymas 1382 rugpiūčio 15 
ir Jogailos su lenkais sudary
ta pirmoji unijos sutartis 1385 
rugpiūčio 14. Dabar prisidėjo 
dar trečias: gudai bolševikai 
Krėvos pilies likučius sulygino 
su žeme ... Visi trys įvykiai 
nemalonūs. Visi trys sijasi su 
priešo kėslais užsmaugti lietu
vių tautą.

Gudijos tarybinės respublikos 
valdžia aiškina, kad Krėvos pi
lies liekanos pasidariusios pa
vojingos žmonėm. Galįs koks 
akmuo kristi ir žmogų užmušti, 
kaip tai nutikę dar caro lai
kais. Žmonės prieš karą Krė
vos apylinkėse dar pasakojo, 
kad pilies plyta tikrai vieną 
žmogų nudėjo. Tada ir kiti lio
vėsi pilies griuvėsius ardyti. 
Esą tai buvęs užkeikimo žen
klas. Ten gi nusmaugtas kuni
gaikštis.

Nei anuomet nei dabar toje 
apylinkėje žmonėm akmenų ne
trūko. kad pilį griautų. Visa 
Krėvos ir Ašmenės apylinkė yra 
molinga ir akmeninga. Pilies 
griuvėsiai lenkų okupacijos me
tu dar buvo sustiprinti ir kon
servuoti 11929 - 30). Jei sienos 
išlaikė apie 600 metų, tai su
stiprintos galėjo laikyti ir to
liau. Gudai neišlaikė ko kito: 
prisiminimo, kad čia buvo Di-

kad Krėvoje buvo vienas iš žy
mesnių jos centrų.

Ir raudoni ir balti gudai 
šiandien tebepliauškia, kad vi
sos tos apylinkės senų seno
vėje buvusios gudiškos. Gudiš
kas esąs Vilnius. Ir didieji Lie
tuvos kunigaikščiai, kaip Min
daugas. Gediminas. Algirdas bu
vę gudai. Lietuva tebuvusi Že
maitija ... Bet tokiom išvers
tom šnekom prieštarauja ne 
tiktai istorija, bet ir jos palik
tieji • paminklai. Krėvos pilies 
liekanos buvo vienu iš tokių 
nemalonių liudytojų. Bolševi
kų rankomis gudai jį sunaiki
no. Gal ir ne per daug perdė
jo senieji lietuviai, kai meldė 
senuosius dievus: “Perkūne die
vaiti, nemuški žemaitį, mušk 
gudą, kaip šunį rudą!”.

Krėva, kurią mūsų kai ku
rie kalbininkai dabar siūlo va
dinti senoviniu Kriavu. nes ji 
yra prie Kriavos upelio. įtekan
čio iš dešinės į Belžūnę. yra 
senoje, istorinėje Lietuvos že
mėje. Lietuvių čia gyventa jau 
labai seniai, kaip rodo archeo
loginiai radiniai ir piliakalnis 
už dviejų kilometrų į rytus nuo 
Krėvos. Galimas daiktas, kad 
tame piliakalnyje stovėjusi me
dinė pilis, kurią Algirdas gavo 
iš savo tėvo Gedimino, kai 1342 
metais jis juos sodino įvairio-

se savo valstybės srityse. Al
girdui, teko ne eilinė vietovė, 
o viena iš žymiųjų sričių — 
Krėvos kunigaikštija, kaip Kęs
tučiui kad atiteko Trakų kuni
gaikštystė. Gediminas tuos du 
savo sūnus geriausion vieton 
susodino.

Krėva ir netolima Ašmena, 
už 28 kilometrų į šiaurės va
karus. pasidarė Algirdo gimi
nės palikimas. Kęstutis tas že
mes atidavė Algirdo sūnui Jo
gailai net ir tada, kai ji ištren
kė iš Vilniaus už sąmokslavi- 
mą su kryžiuočiais. Geras buvo 
dėdė, kitokį — jo brolvaikiai. 
Kęstutis buvo Įviliotas i pink
les ir Krėvoje pasmaugtas. Ar 
mūrinėje pilyje, kurios liku
čius dabar nugriovė, ar dar me
dinėje, tyrinėtojai vienos nuo
monės neturi. Pilis nebuvo pa
kankamai ištirta. Dabar ji su 
žeme suglostyta.

lio trobelėm, apaugo laužu, kaip 
ir Kauno senoji pilis senmies- 
čio šiukšlyne- Tai buvo padari
niai caristinės okupacijos, ku
ri nebesirūpino Lietuvos isto
riniais paminklais. Raudonoji 
okupacija dar toliau nuėjo: pra
eities paminklus naikina 
me užkloja.

Vytautas Didysis, kovodamas 
su Algirdo gimine, savo tėvo 
žudikais, ir siekdamas valstybę 
centralizuoti, sritines kunigaikš
tijas naikino. Jas valdė dau
giausia Jogailos broliai ir sugu- 
dėję kunigaikščiai. Krėvoje sė- 

• dėjo Jogailos brolis Vygantas 
—Aleksandras iki 1391. Ligi 
to laiko Krėva dar buvo di
džiai reikšminga. Iš čia tebe
ėjo lietuvių karo žygiai į ry
tus. Čia iš pietų pro Merkinę 
ir Eišiškes kai kada atsitrenk
davo kryžiuočiai. Vytautui kry
žiuočiam atsispyrus, iš Krėvos 
kunigaikštystės buvo padaryta 
seniūnija ir atiduota valdyti 
narsiem' Goštautam, kiiusiem 
nuo Veliuonos. Goštautų gimi
nė paskui aukštai iškilo: užėmė 
Lietuvos maršalų, vaivadų, kan
clerių pareigas.

Bet Lietuvos valstybė po 
Vytauto galybės silpnėjo. Krė
va po ilgo ramaus laikotarpio, 
1503 
sienų 
buvo 
metų
pirmykštės reikšmės, galingai 
tebesilaikė savo sienom ir bokš
tais. Didžiajam bokšte seniau 
buvo gyvenama. Vėliau didikai 
statydinosi patogesnius gyvena
mus rūmus. Krėvos pilis apsi
statę medinėm Krėvos mieste-

Ašmenos ir Krėvos 
yra aukštumoje, kiek 
žytoje nutekėjusių vandenų, 
kai kitados tirpo didieji ledy
nai. Palikta gausiai akmenų. 
Padarytos kalvos ir slėniai, čia 
yra ir aukščiausia Lietuvos vie
tovė — Kriavos kalnas (320 
m.).

Pro tas vietas nuo seno ėjo 
pagrindiniai keliai į rytus, o 
pirmojo Didžiojo karo metu 
(1915) praėjo sunkios kovos. 
Vokiečiai pilies griuvėsius var
tojo apkasam.

Niekam iš svetimųjų nerūpi 
kitos šalies brangenybės. Nei 
dabartinei komunistiųei gudų 
vyriausybei, nes ir gudai čia 
yra svetimieji. Tai rodo, tarp 
kitko, tikėjimo skirtumas. Apie 
Ašmeną ir Krėvą gyveno ir 
tebegyvena daugumoje katali
kai, kai toliau į rytus yra se
nieji provoslavai. Tas skirtu
mas užsiliko dar iš 
Jogailos laikų.

Krėvos šv. Jono 
bažnyčia priklauso
pirmųjų, kurios buvo pastaty 
tos Lietuvos krikšto metu

li 387). Jogailos įsakymu tada 
buvo pastatytos 8 bažnyčios, 
ir viena iš jų Krėvoje. Kara
lienė Jadvyga aprūpino litur
giniais rūbais ir indais. Dar 
dosniau Krėvos bažnyčią ir pa
rapiją globojo Ona Gostautie- 
nė, kurios rūpesčiu šv. Jono 
bažnyčia buvo perstatyta. Vė
liau ji buvo dar didinama ir 
plečiama. Rusai 1866 metais 
atėmė iš katalikų ir pavertė 
cerkve. Tada Krėvoje atsirado 
daugiau pravoslavų — rusų ko
lonistų. Bažnyčia buvo atgauta 
tiktai prieš kokius 60 metų. 
Nauja mūrinė pastatvdinta 
1906.

Vytauto —

Krikštytojo 
prie pačių

metais išvydo prie 
Prokopo totorius.

apnaikinta, o nuo 
apleista. Netekusi

savo 
Pilis 
1517 
savo

KĘSTUČIO nužudymas, dail. V. K. Jonyno medžio raižinys.

KRĖVOS pilies vaizdas 1896.
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reivius. čia irgi susiranda drau
gų, čia jį visi pamilsta, kaip vi
sur. Bet anas kareivėlis, suklas
totais dokumentais tapęs kari
ninku ir vėliau dingęs, tebė
ra paieškomas. Kai kas simpa
tingą jūreivį jau pradeda Įtar
ti. Tada jis nuskandina jūro
je išpampusį maišą taip, kad lu, pas didelį psichologą, kuris 

ypač tyrinėja kalinius. Demara, 
žinoma, kita pavarde, pasisako, 
irgi esąs didžiai susidomėjęs 
kalinių problemomis. Be to, akį 
į šį gražų jaunuolį tuoj už
meta vienintelė psichologo duk
tė. Demara lieka didžiojo psi-’ 
chologo asistentu. Jų žinioje di
džiulis kalėjimas. Jie daug dis
kutuoja kalinių problemom, 
klausimais, ir dažnai lanko ka
lėjimą. Demara tikrai užsidega 
kalinių meile ir dideliu noru 
jiems padėti. Jis ir dabar geros

vui atsidavęs! Kaip jo nepri
ims? Bet sunki vienuolyno re
gula greitai įgrįsta jaunam vė- 
patauškiui. ir jis nebijodamas 
nei policijai pakliūti už anks
tesnius suktumus, sprunka vėl 
į pasaulio platybę. Dabar jis 
patenka, vėl mokslininko titu-

gas. Jis visada pilnas aukštų 
siekimų, svajonių. Jis ir stiprios 
valios: jei ko užsimano, turi pa
siekti.. nors ir kažin kas atsi
tiktų. Seselės jį įspėja tiek 
nesvajoti, o išmokti gyventi, 
kaip gyvena visi. Klebonas, tė
velis Devlin, nuolatos jam pri
mena jo minčių nerealumą ir 
moko supraktiškėti. Bet nekal
ta ir labai maloni to berniu
ko šypsena visus nugali, ir jis lininkas, daugelio veikalų auto- 
pasilieka tokiu, kokiu buvęs.

Per savo nuolat naujus su
manymus ir įvairius užsiėmi
mus, Demara nebaigia nė mo
kyklos. Bet patekęs į kariuo
menę eiliniu, užsimano, žūt būt, 
pasidaryti karininku. Be mokslo 
to pasiekti neįmanoma. Tada 
jaunas kareivis truputį suklas- 

lima, kas mums prieinama ir toja savo dokumentus, jam lei- 
kas ne’’. — Desperatiškai rei
kalauja vyrą Mrs. Demara. Bet 
tėvas nepataisomas. Sūnus au
ga irgi nepataisomas.

Jis geras vaikas, tas berniu
kas Demara. Jį globoja ir my
li klebonas, jį mėgsta mokyto
jos seselės, jo pasakojimų no- lonumų. Tada sumanus jaunuo
liai klausosi draugai klasėj, ar 
gatvėj, ar jo kieme. Jis viską de patenka iš pėstininkų į jū- jis atrodo nuoširdus, toks Die- karjerą ir sprukti. Dabar jis

'sargybiniai pastebėtų, o pats pa
likęs rašteli apie nusižudymą, 
vėl pasprunka. Visi apgaili “do
ro”, gero, linksmo ir apsukraus 
jūreivio ir jį pamiršta. O jau
nuolis Demara atsiranda toli
mame mieste, pasidaręs dabar 
jau jaunu mokslininku, net su 
daktaro laipsniu. Ieško darbo. 
Jį maloniai priima žymus moks-

dtiama laikyti egzaminus. O 
kadangi jis viską žino ir turi 
simpatingą šypseną, pro egza
minų komisiją pralenda ir tam
pa. kuo jis norėjo. Tačiau, ne
trukus ima aiškėti jo dokumen
tų suklastojimas. Gresia nema-

rius. Demara gauna darbo. De
mara vikriai išsisuka ten, kur 
reikia kalbėtis moksliniais ter
minais, kur reikia būti perskai- širdies, kaip visada. Jį myli psi- 
čiusiam veikalus, apie kuriuos ekologo duktė (kaip anksčiau 
jaunas vyras nėra nei sapna- buvo pamilusi kariuomenės 
vęs. Pagaliau jis supranta, kad slaugė), Jį pamilsta kaliniai, ne 
tarp mokslininkų jam bus sun- tik visi tarnautojai. Demara ga- 
ku laviruoti, be to, iškyla jau Ii suvaldyti žiauriausius kali- 
nedideli įtarimai, todėl pato- nius, prieš kuriuos dreba stip

riausi ginkluoti sargai. Bet ka
lėjime Demara susitinka vieną 
kalinį, kuris anksčiau, kariuo
menėje, buvo jo geras pažįsta
mas, beveik draugas. Sis jį pa-

glausiu momentu jaunas “moks
lininkas” dingsta, kaip žuvis į 
vandenį. Ir netrukus išnyra vie
nuolyne, kur kalbasi su vyres
niuoju ir prašosi priimamas kan
didatu. Esąs nusivylęs gyveni- grasina išduoti, jeigu nepildy
mu, mokslais ir turtais, mote- s’^s j° sąlygų, kurių begėdis 
rimis ir draugais. Ieškąs ramy- kalinys išgalvoja visokiausių, 

lis sprunka ir pakeista paver- bės ir sielos išganymo. Ir toks Demara turi palikti mylimąją,

Bolševikų gudų ji vėl atimta 
ir įrengtas muzėjus “saviem 
paminklam saugoti”. Bet reikia 
turėti vilties, kad tie šiaudi
niai paminklai virs nieku, kai 
grįš kraštui laisvė, o pakasti 
Krėvos pilies pamatai prabils 
garbinga Lietuvos praeitimi to
je senoje lietuvių žemėje. SS.

Tie žodžiai spaudžia Lietuvos širdį
(atkelta iš 2 psl.)

Mielas Mizara, skaudu toliau 
ir kalbėti. Tie sveikinimo žo
džiai spaudžia Lietuvos širdį, 
spaudžia tavo brolio kapą. Jų vi-, 
sų gaila. Žuvo tavo brolis, žu
vo tavo kaimynas, gaila. Bet ko
dėl tu negalėjai su paguoda 
priminti juos ir paklausti drą
siai į akis tų likusiųjų, kodėl 
taip buvo? Juk tiesos klausti 
yra garbė. Nejaugi, Mizara. šir
dį palikęs, atvykai Į Lietuvą, 
kad tavęs visai nejaudino ir ne- 
siryžai sužinoti tiesos, o tik įsi
jungęs į rusišką sistemą apsvai
gai ir taip apsvaigęs vaikštai, 
tvirtindamas apie ruskio gėry-

atsiranda Kanadoje, karališko
jo laivyno daktaru. Ir čia iš 
naujo prasideda jo pasakiškoji 
karjera, čia, žinoma, jam irgi 
sekasi, čia jį visi mėgsta. Bet 
karo metas, laivas patenka į 
frontą, atsiranda daugybė su
žeistų. Daktaras turi gydyti. 
Tragikomedija jau prasideda, 
kai tariamas daktaras pašau- darni jo nuotraukas ... Juo di

džiuojasi mergaitė, kurią ir De
mara buvo tikrai pamilęs taip, 
kad jau norėjo prisipažinti jai 
visas savo suktybes. Bet prisi
pažinti jam pritrūko drąsos. 
Dabar, nors jis ir herojus, bet 
iš nuotraukų jį atpažįsta visi, 
nuo kurių pabėgo ir kuriems 
begėdiškai melavo. Sužino tie-

vikui jau tikrai dreba rankos 
ir pila šaltas prakaitas. “Dieve, 
padėk man! Aš nenoriu nieko 
nužudyti”, — jis meldžiasi. Ir 
jam sekasi! Dar labiau, negu 
bet kada. Jis gydo, jis operuo
ja, jis išgelbėja daugelio gyvy
bes, jis paskelbiamas heroju
mi, apie jį rašo laikraščiai, dė-

kiamas ištraukti laivo kapito
nui visiškai sugedusį dantį. Ap
simetėlis išklausinėja apie tai 
sanitarą, paskui, užsidaręs ka
jutėje, ilgai skaito ir varto me
dicinišką enciklopediją, ir, pa
galiau, suvaro kapitonui vietoj 
vienos, tris injekcijas, ir dantį 
išrauna. Po injekcijų kapito
nas ilgai guli, lyg negyvas, bet są ir jo mylimoji, bet jam at- 
paskui ateigauna ir dėkoja "dak Wdžia aUeWBa

. tanu už gerai atliktą darbą. . ... . 
Gydant sužeistus, ypač prieš te,sina kariuomenės 
juos operuojant jaunam apga-

bes, kurios pripildė Lietuvą. P. 
Mizara, juk turėjai daug progos 
tiesą kalbėti ir rašyti, bet ne
nori pasiryžti. Todėl iš širdies 
linkiu tau, grįžk į tiesos kelią 
ir ieškok jos visur ir visada ir 
kitiems ją perduok. Prisimink 
Lietuvą teisingai. Padėkim jai. 
Juk tu esi tokios pat lietuvės 
motinos sūnus kaip ir daugelis. 
Nejaugi tau nerūpi, kad grei
čiau tavo ir mano tėvynė būtų 
laisva, mūsų brangi Lietuva? 
Prisimink jos praeitį. Kaip 
darbininkas mylėjo savo gimti
nę. mokėjo joje būti šeiminin
ku. Aš prisimenu, kaip man 
viską patikėjo mūsų ūkininkas. 
Jis negalvojo, kad aš vogsiu jo 
pieną, rr.eiždama karves ar svie
tą sukdama. Nebuvo juk nei tos 
minties. O šiandieną? Melžėja 
dreba. O prie sviesto tai jau 
nieko neprileidžia be partijos. 
Ir taip darbininkas bijo darbi
ninko. Sename dvare teko man 
dar dirbti. Tiesiog net širdis 
plaka stipriau, kai prisimenu 
Lietuvą 1925-26 metais. Kaip 
buvo gera. Daina tik ir skam
bėdavo vakarais per kaimą, nie
ko nebijojai. Mylėjo lietuvis 
lietuvį. O šiandieną skausmai 
ir vargas Lietuvą kamuoja. Kas 
gi kaltas? Ogi tokie panašūs į 
Mizarą, kurie pataikauja oku
pantui, nežinia kodėl. Dovano
ji tam pataikūnui, kuris gal už 
duonos kąsnį pataikauja, bet 
jokiu būdu nesuprantamas tas. 
kuris laisvame krašte sau šven
tą duonelę valgydamas, garbina 
okupantą, prispaudėją savo gim 
tinės Lietuvos. P. Mizara. jei 
dar tektų tau lankytis Lietuvo
je, suprask teisingai. O tiesa 
nugali ir šėtoną. Tai aš turiu 
mintyje, kad tavo tiesa gal kar
tais prisidės brangios gimtinės 
rytojui. O jo laukia.

pa-
II-

teismas.
(Nukelta į 7 psl.)

AMERIKA TURI PAŽINTI 
PAVOJŲ

Amerikos jaunimas turi 
tinti pavojų. Tokiu šūkiu
linois tėvų ir mokytojų kon
gresas reikalavo, kad mokyklo
se būtų sustiprintas aiškinimas 
apie nacizmo laikotarpį. Vaikai 
turi patinti, kokios buvo tos 
blogybės ir kaip jų išvengti, 
— kalbėjo mokytoja Mrs. N. 
A. Moscovitch.



Paix Romana seminaras Konge
Pasakoja Pax Romana pirmininkas dr. V. VYGANTAS (5)

Leopoldrillėją, Konge, teko 
man būti dėl to, kad Lovaniu- 
mo universitete Kalėdų laiko
tarpyje vyko seminaras Afri
kos studentam — Pax Romana 
sąj. nariam. Seminaras prasidė
jo gruodžio 22, truko Ugi sau
sio 6. Man teko būti tiktai ant
roje dalyje, kuri buvo skirta 
daugiau organizaciniam reika
lam. Svarstyti tokie klausimai, 
kaip vadų paruošimas, krikš
čioniškos profesijos įsipareigo
jimas, dalyvavimas bendrinėse 
tarpt organizacijose. Pirmoji 
daus buvo paskiru bendrai te
mai "Afrikos studentas ir jo 
tauta bei tautiečiai". Atskiro
mis paskaitomis buvo nagrinėti 
tokie klausimai, kaip politinės, 
ekonomines ir socialinės Afri
kos problemos, Bažnyčia ir Af
rikos vąiiiyoes, AiiiKOs civili
zacija, Airijos ateius ir k. Pa
skaitas SKaitę iš Įvairių vietų 
kviesti lektoriai, L<ovanium u- 
mv. profesoriai ir patys semi
naro dalyviai, atvykę iš įvairių 
Afrikos vietų. Buvo suvažiavu
sių per 50 dalyvių iš Liberijos, 
Gnaiios, ivigeiijcs, paties ivon- 
go, Kuanaa uranai, uganaos, 
hiena ueoiie, bauanu, rie^ų Ai
rijos, Senegalo (uaKaro). Tie 
nuotoliai laoai amen. Pavyzd, 
iš Gbanos studentai plaukė 6 
dienas tik į vieną gaią.

Rengiant Leopoldvillėje tą 
seminarą, buvo baimės rizikuo
ti: ar neįvyks kokie neramu
mai, ar nesusems Lumumba?

Kai tuo reikalu vienas iš Pax 
Romana žmonių važinėjo į Leo-

vokietis, anglas, gen. sekreto
rius peruvietis, airė, kuri buvo 
vertėja. Seminaras pravestas 
prancūzų ir anglų kalbom.

Man paliko labai gerą įspū
dį. Afrikos jaunuoliai katalikai 
yra gana geros, gabios pajėgost 
Gerai reiškė savo mintis, veik
liai dalyvavo pokalbiuose ir 
svarstymuose, įgudę susirinki
mus pravesti. Kiek stoksta pa
tirties organizaciniais klausi
mais. Iš visų geriausią įspūdį 
sudarė Sudano negrai ir Pietų 
Afrikos delegacija, kuri buvo 
mišri — baltų ir juodų; turėjo 
labai gerą savo vadovą — ka
pelioną. Jautėsi kai kurie gal
vojimo skirtumai tarp prancū
ziškai ir angliškai besimokiu
sių. Atsiliepia ir pačios Afrikos 
atskirų valstybių interesai, pa
vyzdžiui, Ghanos ir Kęngo. Bet 
buvo malonu stebėti, kaip tos 
psichologinės ir kitos kliūtys 
peržengiamos. Tuo atžvilgiu se
minaras buvo labai vertingas.

Seminaro metu buvo labai 
Įspūdingos pamaldos, kuriom 
buvo pritaikytos naujoviškos li
turginės apeigos. Kunigas auko
jo mišias, atsigręžęs Į dalyvius. 
Visi ėjo komunijos, prieš mi
šias patys sudedami ant pate- 
nos ostijas. Jautėsi viena glau
di maldos bendruomenė. Ir nau
ja modernaus stiliaus bažnyčia 
darė malonų įspūdį.

Bažnyčios padėtis Konge yra 
geresnė nei tokioje Pietų A- 
merikoje. Ten viskas buvo lai

koma tikra, kol pajusta, kad že
mė po kojom siūbuoja. Konge, 
kaip ir bendrai Afrikoje, nie
ko nebuvo garantuota, užtikrin
ta — viską reikėjo pasiekti au
ka ir triūsu. Užtat dvasia stip
resnė. Yra kadras vyskupų ir 
kunigų juodukų. Jų tarpe yra 
labai genį apaštališkų. Mokyk
linė sistema taip pat gera. Daug 
kas yra ėjęs mokslus katali
kiškose mokyklose. Tiktai nuo 
katekizmo ir tikėjimo išpažini
mo nęnueita toliau į gilėsiu i- 
deologinį susipratimą. Tad ne
mažai katalikų supasyvėja, ypač 
miestuose, kur pakrinka ir stip
rus šeimos ryšys, laikomas gen
čių gyvenime.

Stiprias pozicijas turi- Baž
nyčia ir rytinėje Afrikoje. Ji 
atbunda. Ten yra pirmasis ir 
vienintelis kardinolas negras,

Tanganaykoje. Tačiau pasitaiko 
ir porsokiojimy, kaip Sudane. 
Griebiamasi labai rafinuotų 
priemonių. Misijonienai paskel
biami valstybės tarnautojais, o 
paskui skiriami ten. kur jie ne
gali savo misijos vykdyti.

Kai kur Bažnyčios vadovybė 
dar nesugeba į apaštalavimo 
darbą įtraukti pasauliečių. Ka
talikų akcija tėra užuomazgoje. 
O ji darosi vis reikalingesnė, 
kai juodąjį žemyną puola ir 
ateizmo banga, skleidžiama ko
munistų. Jai lengva įsiterpti į 
tuštumą, kuri pasidaro, peršo
kant iš primityvios ir pagoniš
kos kultūros į 23-jo amžiaus 
krikščioniškąją civilizaciją.

Seminaro uždavinys ir buvo 
padėti susiorientuoji dabartinė
je padėtyje. Jis pavyko. Atei
čiai yra vilčių, kad iš semina
ro dalyvių bus nebe vienas iš
kilesnis vadovas atbundančiai 
juodajai Afrikai, į kurią kėsi
nasi ir raudonasis komunistų 
pasaulis. Bet apie tai ir grįži
mą atgalios jau kitą kartą.

HERBERT EMEZI — Nigerijos atstovas Pax Romana seminare.

TIKSLIAUSIAS KELIAS LIETUVYBEI IŠLAIKYTI
Šių laikų mūsų švenčiausia 

pareiga — išlaikyti lietuvybę. 
Taigi, svarbiausias žvilgsnis tu
ri būti nukreiptas į mokyklą. 
O lietuviškosios mokyklos už
davinys — išmokyti vaikus lie
tuvių kalbos ir įkvėpti lietu
viškąją dvasią. Tačiau keista, 
kad nei visuomenė, nei pati to- 
buliausioji lietuviškoji jos or
ganizacija nėra reikiamai šiuo 
reikalu susirūpinusi, Antai, ben
druomenė šiuos reikalus svars
to tik atsitiktinai, o pati vi
suomenė vaikų klausimu nelin
kusi užsiimti, nes tas klausimas 
nėra toks gyvybinis, kaip pa
sismaginimo klausimas. Tik to-

IGNAS MALĖNAS

kie klausimai dabar kitus nu
sveria.

Niekam nėra paslaptis, kad 
šiuo metu neturime net doro 
lietuviško elementoriaus. Lietu
viškasis elementorius yra pa
rašytas (net iliustruotas), bet 
nėra kas išleidžia. Niekas neno
ri įdėti 6,000 — 7,000 dol. ir 
negauti už juos procentų. E- 
leisti pinigą ir nesusigrąžinti 
su perviršium, kas apie tai gal
voja? Bet tie, kuriems lietuviš
kas klausimas rūpėjo ir rūpi, 
ramiai miegoti negali. Juk jeigu

jie 25 metus tik tyrė, rašė, tik 
tuo gyveno, ir padarė dalyką, 
tikrai vertą pasididžiavimo, o 
dabar reikia padėti į tokią vie
tą, kur tik pelės galės prieiti, 
— tai šitai kultūrininkų negali 
nenuvilti ir nuo kartesnio žo
džio sunkiai gali sulaikyti. Ypač 
kai žinoma, kad tai padarytų 
lietuviams tik garbės, nes tai 
būtų unikumas visoje šios rū
šies literatūroje, ką praktika 
jau parodė, patvirtino.

čia turiu galvoje elemento
rių, kuris paduotinas vaikams, 
bet dėl susidėjusių aplinkybių 
nekali išvysti pasaulio šviesos. 
Autorius yra nepinigingas ir 
pats išleisti nepajėgia.

poldvillę, Lumumbos jau nebe
buvo. Rado didelį pritarimą pre
zidento Kasavubu ir pulk. Mo
butu, o taip pat Lovanium pro
fesūros. Palankios tam semina
rui buvo ir Jungtinės Tautos, 
net žadėjo patalkinti lėktų- •' 
vais. Nuo paslaugos vėliau at
sisakyta, kai kilo konfliktas tarp
Ghanos ir Kongo. Kaip žinome, 
pulk. Mobutu privertė išvykti 
komunistuojantį Ghanos pa
siuntinį. Pax Romana norėjo, 
kad seminaras nebūty siejamas 
su jokiais politiniais konflik
tais. Tenka dar pažymėti, kad 
tam seminarui labai pritarė po
piežius Jonas XXIII, kai pas jį 
lankėsi Pax Romana delegaci
ja dar spalio mėn.

Buvo labai opus klausimas 
lėšų. Dideli nuotoliai sudarė ir 
dideles kelionės išlaidas. Joms 
padengti buvo renkamos aukos 
visur — nuo Japonijos iki Či
lės ir nuo Australijos iki Nor
vegijos. Tai išreiškė katalikiš
kos studentijos ir visuomenės 
solidarumą. Toje akcijoje buvo 
taip pat įsijungę ateitininkai. 
Vokietijos ambasada Leopold
villėje apmokėjo kelionę studen

Aidai, sausio nr. Rašo: Pr. 
Brazys, MIC. — Modernieji 
gamtos mokslai ir religija, J. 
Augustaitytė - Vaičiūnienė ei
lės, Z. Ivinskis — Prof. K. Ją- 
blosnkio atminimui, K. Keblys 
— Bausmė, J. Gimbutas — Lie
tuvos medinės varpinės, dr. V. 
Viliamas — Įžymusis Sibiro ty
rinėtojas Jonas čerškis; Kūry
bos pasaulyje — Aug. Raginis 
recenzuoja L. Andriekaus — 
Saulė kryžiuose; V. K. — Pran
cūzijos katalikų intelektualų 
tryliktoji studijų savaitė, L. D. 
— Adomas Jakštas paminėtas 
Bulgarijoje, L. A, — A. Galdi
ko paroda Almaus galerijoje, 
prisimenama dail. P.
mirtis, dr. J. Sav. — Asyžiaus 
pranciškonai — kino artistai, 
V. Vaitiekūnas — Lietuviško
mis aktualijomis. Numeris ilius
truotas A. Kezio, S.J. nuotrau
komis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
' Keleivio kalendorius 1961 m. 
96 pusi., išleistas knygos forma.

Raudondvario padangėje. N. 
tam iš Dakaro. Seminare daly- Pr. Marijos seserų vienuolyno 
vavo Pax Romana C V nariai — bendrabučio leidinys, 16 pusi.

Lietin iai žvejai prie Afrikos Bet aš esu šventai įsitikinęs, 
kad tokiu elementoriumi turė
tų didžiuotis bet kuri tauta. 
Jame visa pagrįsta dviraidžiu 
skiemeniu. Ir tai pradedant 
priebalse ir atbaigiant balse, 
kad vaikui (pagal kontrasto .

Per viso pasaulio spaudą ne
seniai nuaidėjo tokia žinia: ties 
Shetlando sala Yell nuskendo 
su 20 vyrų Įgula sovietinis žve
jybos laivas. S.narkion audron 
patekęs, laivas siuntė radijo 
bangomis šauksmą SOS. Atsku
bę o šketų greitosios pagalbos riniams jūrų ir svetimų pakraš- 
laivas, norėdamas išgelbėti jei 
ne patį laiva. tai nors įgulą. 
Eet radijo pasikalbėjimą nugir
dą sovietinis laivas - bazė, 
kurio žinioje yra tam tikras 
skaičius žvejų laivų. Bazės ko- 
mendantas uždraudė škotams 

ėlojams prie sovietinio lai
ve prisiartinti. Škotai paklau
sė i grižo i uostą. Žvejų lai
vas. kaip škotų jūreiviai spė-

AZIJOS LAISVĖS DIENA PAVERGTU jį' SEIME
Pasirašius Korėjos karo pa

liaubas 1954 sausio 23 apie 
22,000 komunistinės armijos 
belaisvių atsisakė grįžti iš JT 
nelaisvės namo. Nuo tada sau
sio 23 yra švenčiama kaip Azi
jos laisvės diena. Tai dienai 
atžymėti New Yorke Carnegie 
Endowment patalpose įvyko 
specialus pavergtųjų seimo pil
naties posėdis.

“Sucementavimas solidarumo 
po visą pasaulį pasklidusių vi
sų tų, kurie kovoja dėl laisvės 
ir prieš komunistinį imperia
lizmą, ir sustiprinimas vieny
bės ryšių tarp pavergtosios Eu
ropos ir pavergtosios Azijos yra 
tinkamiausias būdas laisvės die
nai atžymėti”, — skelbia sau
sio 23 pavergtųjų seimo pri
imtoji deklaracija.

Sovietų pavergtųjų Azijos ir 
Europos vienybės ryšys gražiai 
buvo pademonstruotas pačiame 
PS pilnaties posėdyje, dalyvau
jant laisvosios Kinijos ambasa- 

prie JT, laisvosios Korė
jos ambasadoriui — stebėtojui 
prie JT, taip pat kare dalyva
vusių Filipinų ambasadoriui 
prie JT.. Faktiškai prie sovie
tų pavergtosios Europos ir Azi
jos vienybės ryšių prisijungė 
ir komunistų pavergtoji Ame
rika. Posėdyje taip pat dalyva- boumo ir Sydnėjaus apylinkės, 
vo ir tarė žodį Kubos demo- Namų bendra vertė siekia apie pasireiškia chorais, vaidinimais 
kratinio fronto, kovojančio su 50,000 austr. svarų, neskaitant dailės parodomis ir k. (EH«)

6 i. si j m su Karelijos adminis- 
t aei iu pertvarkymu prisiminė 
S. vietų Sąjungos pagrobtąją 
piem Kareliją. Dienraštis ta 
p g a prisiminė ir tuos laikus, 
k i Karelija buvo Lietuvos su- 
vc e.iume. Tatai buvo jau labai

ja, nuskendo su visa Įgula. Ties
Shetlando salomis žvejoja ir 
Lietuvos žvejai.
(ir tie, kurie įplaukia Į At-
lantą iš Klaipėdos uosto! yra d tengviau .
Įrengt! ne tik žuvims pagaut., Vaikas dviraid2u skic. 
bet tun slaptus įrengimus ka- meniu asidedančju balse)

Castro diktatūra, gen. sekreto
rius.

Posėdžiui pirmininkavo pa
vergtųjų seimo pirmininkas V. 
Sidzikauskas, kuris įvedamaja
me žodyje pabrėžė, kad Sovie
tų pavergtos tautos niekados 
nesusitaikys su joms užkarta seniai. Dar 13-me amžiuje Nau- 
sovietine vergija ir kad laisva
sis pasaulis, gindamas savo lais
vę, turi ryžtingai pasipriešinti 
sovietinei vergijai ir komunis
tų sąmokslui tą vergiją plėsti.

Piety Karelija Lietuvos su
verenume
Suomijos šiaurės Karelijos 

dienraštis Karjalainen vasario

ga z.0 kunigaikštis buvo užfca- 
itavęs dalį pietinės Karelijos, 
kaiią 1293 valdyti paskyrė 
ifigjivštį Narimantą, vėliau 
nigaikštį Aleksandrą. Tik 
Kakisalmi pilies valdovas 
Gediminu Viipuryje padarė tai
ką. pietinė Karelija vėl grįžo 
Suomijos suverenuman. K.

ku- 
ku- 
kai 
su

susiduria tik 64 pusi., kai jis 
jau padoriai paskaito. Tik 69 
pusi., prasideda triraidžiai skie
menys ir tik vėliau mažosios

vybė leidžia verčiau visam lai- 
čių stebėjimams. Sovietų vado
vui su Įgula nuskęsti, negu leis
ti svetimų kraštu žmonėms su- .... •. .. x . raides, nosines, kai vaikai jausipazinti su tokių laivu įrengi- . . ...... . ..r. _ , . ° įpratę skaityti ir visa ima bemais. Dar buvę apie trejetas at- 
vejų, kai svetimiems laivams 
nebuvo leista skęstančius žve
jų laivus gelbėti.

Vilniaus radijas sausio 26 
pranešė taip pat Įdomią žinią. 
Lietuvos žvejybos laivynui duo
tas uždavinys pasiruošti žūk
lei prie Afrikos krantų. Tai, be 
abejo, turi ryšį su padidėjusiu 
sovietiniu aktyvumu Afrikoje. 
Sovietiniai žvejybos laivai pa
naudojami ir ten kariniam šni
pinėjimui. Maskva jau pasi- 
pasiskundė, kad vakariečių lėk
tuvai ir laivai sekioja tuos žve- g 
jų laivus. Būtų nuostabu, jei M g 
jie to nedarytų. (Elta)

vargo.
/Vaikai gauna lengvai Įkanda

mą medžiagą ir ją mielai skai
to. Tokiu būdu iš pat pradžių 
knyga pamėgstama ir vėliau 
mielai skaitoma. Tad šiame me
tode glūdi ir lietuviškosios kny
gos pamėgimo paslaptis. Mat, 
praktika parodė, kad jau skai
tant elementorių, paskaityti vai
kui pirmąjį skiemenį,o toliau 
skaitys jis pats. Tavo pagalba 
jam nebus reikalinga.

Va, pavyzdžiui, pati pradžia:

VASARIO 16 ORO BANGOM
Italijos valstybinis radijas 

primins Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį vasario 16, ket
virtadienį. Speciali programa 

> bus transliuojama 10 vai. 40 
, min. ryte. Ji skiriama pagerbti 

Lietuvai. Specialia programa ir 
jos transliacija rūpinasi dr. J. 
Gailius.
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Štai vaikai pažino septynis 
skiemenis — septynias raides, 
kurias paskaitant. dar pridėjus 
paveikslėlius, galinyr skaityti sa
kinius. Ar ne pažanga skaity
mo metoduose? Ar naujausiuo- 
ju metodu neverta susidomėti?

Australijoje dabar gyvena Adelaidės ir Melburno Caritas 
apie 8,000 lietuvių. Nemažai lie- vardu įsigytųjų parapinių patal- 
tuvių iš Australijos persikėlė pų. Skautai turi savo būstinę, 
į JAV ir kitur. Dabar Sydnė- Sydnėjuje yra lietuviškos ka- 
juje ir priemiesčiuose yra 2, pinės.
500, Melboume 1,500, Adelai- Melboume abiejose savaitga- 
dėje 1,200, Geelonge 400, Can- lio mokyklose ir lituanistikos 
berroje 300, Brisbanėje 300, kursuose yra apie 160 mokinių, 
Perthėje ir V. Australijoje 400.
Mažesni "lietųvių skaičiai kito
se apygarddse.

Lietuvių Bendruomenė turi 
14 apylinkių ir dvi seniūnijas. 
Lietuvių namus turi Adelaidės, 
Geelongo, Bankstowno, Mel-

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Geelonge 46 mokiniai, Banks- 
towne 50, Sydnėjaus centre 20, 
Canberroje 10 ir Adelaidėje 55. 
Lietuvių studentų Australijoje 
skaičius siekia apie 130. Baigu
sių Australijos universitetus 
yra 52.

Australijos lietuviai gražiai

t $4 00 3
5.C0 $
1.CO f 
4.00 &

Dainos ii Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru: 16 dainų 
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis: 14 liet, dainų 
Christmas Carols Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI. 
Pavergtos Tėvynė* dainos ir tokiai: Jokūbas J. Stukas N r. 1 
Pavergtos Tėvynė* dainos ir liet, operos. J. Stukas, Nr. 2. 
Lietuviškos dainos ir tokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok. 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų 
S. Barkus radijo vak. dainuoja. 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos 
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patrtjotinių maršų 7.00 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po 
Dainos iš Letuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO administracijoje, 910 VVilloughby Avė.

4.00 |
4.50 $
4.50 g
5 00 
6.00

5 00 
5.00

$

VIRŠUJE: Lovanium universiteto studentu butai, apačioje — profesorių 
kunigų.

Brooklym 21, N. Y.



Renkamės į Vasario 16 minėjimus IS VISURVytautas Vabaiiūnas

LOS ANGELES, CALIF.
Vasario 16 minėjimas rengia

mas sekmadienį, vasario 19. 
Pamaldos Šv. Kazimiero bažny
čioje bus 10:30 vai., minėjimas 
parapijos salėje prasidės pirmą 
valandą. Žodį tars Alto skyriaus 
pirm. Julius .Juodelė. Bus pri
statyti garbės svečiai ir sveiki
nimai. Toliau seks koncertas. 
Programą išpildys Vytautas Dar 
gis, Alice Dotts, Birutė Reivy- 
daitė, Rimtautas ir Viktoras 
Dabšiai, tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Danutės Vebeliū- 
naitės, ir šv. Kazimiero parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Br. Budriūno. Pranešėja Viole
ta Mitkutė. Minėjimą ruošia Al
to Los Angeles skyrius, kurio 
valdybą šiemet sudaro: pirm, 
inž. J. Juodelė, vicepirm. Rita

Medžiu kaitė - Bureikienė ir Al
gis Raulinaitis, sekretoriai 
Violeta Mitkutė, Litą Žilevičiū
tė ir Jurgis Petrauskas, ižd. An
tanas Skirius. Pripildykime baž
nyčią ir salę! Be to, nepagai
lėkime aukos savo tautos vada
vimo reikalam! (LJLA.)

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas bus vasario 19. Iš 
ryto* 10:30 vai. bus mišios pa
rapijos bažnyčioje. Pamaldos 
skiriamos už žuvusius už Lietu
vos ir Amerikos laisvę ir vi
sus nukankintus žmonijos lais
vės priešų. Visus lietuvius ma
loniai prašome dalyvauti mišio
se ir susikaupti maldoje už mi
rusius ir karžygius. Popiet 3 
vai. par. svetainėje meno pro
gramą išpildys par. choras, va-

S. Boris. Meilinėje programoje 
pasirodys mergaičių choras, va* 
dovaujamas Stasio Sližio. De
klamuos ką tik iš Lietuvos at
vykusi Zita Sukauskaitė. Minė
jimų rūpinasi Detroito lietuvių 
organizacijų centras, kuriam pir

dovaujamas Aug. Rasselli ir so
listė Mrs. Margaret DiBenede- 
to, kuri mūsų bažnyčioje taip „o____________________r_
žavingai gieda. Lituanistinės - minikauja dr. Kazys Karvelis, 
mokyklos mokiniai ir paaugu
sių jaunuolių grupė pašoks tau
tinių šokių. Prakalbai yra pa
kviestas žymus kalbėtojas. Įėji
mas visiems nemokamas. Minė
jimas ruošiamas Alto skyriaus 
pastangomis.

bus 
vai.

DETROIT, MICH.
Vasario 16 minėjimas 

sekmadienį, vasario 19, 3 
poppiet Westem High School
auditorijoje, 1500 Scotten. Kal
bės Michigano valstybės se
natorius Philip Hart ir Alto cen 
tro valdybos narys J. Talalas. 
Programos vedėju bus Lietu
vos vyčių centro pirm. Robert

BRIDGEPORT, CONN.
Vasario 16 minėjimas buš 

vasario 19, sekmadieni, Iš ryto 
11 vai. lietuvių par. bažnyčio
je bus iškilmingos mišios. Pa
rapijos choras giedos šventei 
parinktas giesmes. Klebonas 
kun. J. V. Kazlauskas pasakys 
pamokslą. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti ir pasimelsti už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo intencija. Kas norės 
pasiųsti auką Alto centrui Chi
cagoje, gali Įteikti vietinio Al
to skyriaus raštininkui, 42 Park 
Ter.. Bridgeport 4. Conn. O.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Vasario 16 minėjimą ruošia 

Baltimorės lietuvių organizaci
jų taryba ir Bendruomene. Mi
nėjimą pradės banketu lietuvių 
didžiojoje salėje šeštadienį, va
sario 11, 7:30 vai. vak. Mary- 
lando valstybės ir Baltimorės 
miesto žymūs pareigūnai daly
vaus pobūvyje. Meninę progra
mą išpildys Philadelphijos lietu
vių tautinio ansamblio choras. 
Po vakarienės bus šokiai ir 
veiks bufetas. Bilietus bus ga
lima nusipirkti prie durų. Sek
madienį, vasario 12, 10 vai. ry
te šv. Alfonso bažnyčioje bus 
mišios už žuvusius už tėvynės 
laisvę. Popiet 3 vai. lietuvių di
džiojoje salėje bus bendruome
nės ruošiamas minėjimas. Gar
bės kalbėtojas bus inž. Pranas 
Zunde, ilgametis Vokietijos lie
tuvių bendruomenės pirminin
kas ir vienas iš tenykščių lie
tuvių gimnazijos steigėjų. Me
ninę programos dalį atliks Phi
ladelphijos choras, Baltimorės 
lietuvių ir estų tautinių šokių 
grupės. Dalyvaukime visi. Gau
siai susirinkime šv. Alfonso baž
nyčioje pasimelsti už tuos, ku
rie žuvo kovodami už tėvynę.

Ištikimybės dovanėlės buvo 
suteiktos toms sodalietėms, ku
rios ištikimai išpildė savo pa
reigas, priimdamos šv. komuni
ją bendrai su kitom sodalietėm 
kiekvieną pirmąjį sekmadienį 
per visus praeitus metus. Jų 
dvasios vadas kun. A. Drangi
nis viešai iš sakyklos perskai
tė jų pavardes per 8:30 vai. 
mišias sekmadienį, vasario 5.

Dovanėles išdalino klebonas 
prel. L. Mendelis. 70 sodalie- 
čių ir 25 mergaitės iš šv. Al
fonso mokyklos gavo šias do
vanas. Po mišių buvo pusry
čiai ir posėdis. Visos parapi
jos moterys ir jaunuolės ragi
namos įsijungti į jų gretas.

šv. Vardo draugijos vyrai 
sirenka sekmadienį, vasario 
tuojau po 8:30 vai. mišių.
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susirinkimo bus skanių 
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Lietuvių akademikai 
fesionalai sekmadienį.
26, 4 vai. popiet gražiame Emer 
son viešbutyje ruošia banketą. 
Visi profesionalai, prekybinin
kai. verslininkai ir akademikai 
kviečiami į šį pobūvį, kurs pra
sidės 4 vai. vakare. Daugiau 
informacijų galima gauti 
adv. Elena Armanienę ir 
Tomą Grajauską.

Edvardas Buda, senos 
tos lietuvis, ilgai gyvenęs
timorėje, staiga mirė savo na
muose šeštadienį, sausio 28. Ge
dulingos mišios buvo šv. Alfon
so bažnyčioje sausio 31. Palai
dotas Holy Redeemer kapinė
se. Liko nuliūdusi dukra Ona. 
sūnus Edvardas ir anūkai.

Elena Radauskienė sausio 30. 
baigusi nukasti sniegą ir ledą, 
atsisėdo pailsėti ir mirė. Trys 
kunigai aukojo gedulingas mi
šias šv. Alfonso bažnyčioje va
sario 2. Palaidota New Cathed- 
ral kapinėse. Lako nuliūdęs vy
ras Jonas, sūnūs Vincentas ir 
Jonas.

CHICAGOS LB apygardos suvažiavime sausio 29 kalba S t. Barzdukas.

1955 metais buvo praplėstas 
Socialinės Apsaugos įstatymas, 
kad tokiu būdu apimtų visų re
ligijų viešai pripažintus kuni
gus. Pagal pirmą to įstatymo 
pakeitimą, dauguma kunigų bū
tų turėję paduoti prašymą pri
imti į šią apdraudą ne vėliau 
1959 balandžio mėn. 15 d.

šis įstatymas nebuvo pakan
kamai išpopuliarintas, tad daug 
asmenų juo nepasinaudojo.

1960 m. įstatymas vėl buvo 
pakeistas ir ta prasme, kad da
ta. ligi kurios galima buvo pa
duoti prašymus įsijungti į So
čiai Security. yra nukelta ligi 
1962 balandžio 15. Tad kuni
gai, norintieji pasirinkti Socia
linę Apdraudą ir sutinkantieji, 
kad jų pajamos būtų apkrau
tos atitinkamais mokesčiais, tu
ri paduoti pareiškimą District 
Director of Internal Revenus 
įstaigai ligi 1962 balandžio 15, 
arba bėgyje pirmųjų dviejų 
metų, kada jo pajamos buvo 
400 dol. per metus ar daugiau, 
čia reiktų priminti, kad nor
malūs mokesčiai yra privalomi 
visuomet ir visiem. Padavus pa
reiškimą apdraudai. reikia mo
kėti papildomai, bet nedaug 
(dabar 4,5 proc.J.

Svarbu, kad norintieji tokiu 
būdu apsidrausti, paduotų pa
reiškimą nevėluodami. Nežinia, 
ar įstatymas vėl bus keičiamas. 
Pareiškimo nepadavus, bus la
bai sunku arba visai neįmano
ma ta apdrauda pasinaudoti.

Kas gali apsidrausti? — Įsta
tymas apima katalikų ir kitų 
konfesijų kunigus, pastorius.

rabinus ir Christian Science 
praktikantus. Reikia uždirbti ne 
mažiau, kaip 400 dol. per me
tus. Uždarbis gali būti gauna
mas privačiai: pvz,. iš savo pa
rapijos. iš mišių ar aukų. Taip 
pat uždarbis gali būti gauna
mas alga, kaip parapijos vika
ras. Jeigu dirba religinėje įstai
goje ir gauna butą bei maistą 
veltui, tai ir tas išlaikymas įskai 
tyta Į uždarbį.

Šios rūšies apdrauda yra la
bai patartina, ypač vyresnio 
amžiaus asmenims, nes jiems 
tai apsimoka: už keletą dole
rių, sumokėtų per porą metų, 
galima gauti pensiją visam li
kusiam gyvenimui.

Detroit, Mich.
Dievo Apvaizdos lietuvių pa

rapijos metiniai prieš Užgavė
nes pietūs bus sekmadienį, va
sario 12. nuo 12 iki 4 vai. po
piet parapijos salėje. Rūpinasi 
Lietuvos vyčių 79 kuopa. Įėji
mas 1.50 dol. asmeniui, vaikams 
75 et. . • .

DALYVIAI LB Chicagos apygardos suvažiavime. Pirmoje eilėje ii k. sėdi 
J. E. vysk, V. Brizgys.

MIAMI, FLORIDA
Prod. K. Pakšto, buvusio 

ateitininkų vado, mirusio pra
ėjusių metų rugsėjo pradžioje 
Chicagoje po jubilėjinio ateiti
ninkų kongreso, minėjimas su
rengtas sausio 28 lietuvių klu
bo salėje. Velionies portretas 
buvo papuoštas tautiškomis 
juostomis ir gėlėmis. Minėjimą 
pradėjo O. Kaulakienė. Kaula- 
kių šeimoje prof. K; Pakštas 
buvo dažnas svečias. Velionies 
asmenį apibudino d r. K. Žilins
kienė, gerai pažinusi jį dar iš 
nepriklausomos Lietuvos laikų. 
Buvo išklausyta velionies kal
ba. pasakyta ateitininkų kon
grese Chicagoje. Solistė Anita 
Karnavičienė pagiedojo, visiem 
pritariant. Lietuvos himną ir 
atskirai Avė Maria. O. Kaula
kienė padeklamavo Iz. Motie
kaitienės ir Janinos JVarūnės- 
Pakštienės eilėraščių. Janina 

ikštienė nuoširdžiai dėkojo 
siems už velionies prisimini-

PATERSON, N. J.
Naujos bažnyčios vajaus ko- 
isijos susirinkimas bus vasa- 
o 12, sekmadieni, 3 vai. po- 
et. Visi nariai kviečiami da- 
vautt Po susirinkimo bus už- 
indžiai pas kleboną.
Parapijos kunigai dėl snie-

► buvo nutraukę kalėdojimą, 
tetomis prisnigo iki 23 colių, 
pie lankymą parapiečiam bus 
•anešta iš sakyklos.
Iš ligoninės grįžo namo ir 
eiksta Marija Stankienė. Ago- 
Ragauskienė ir Pranas Tolei-

kis. Kone kartu visi gulėjo šv, 
Juozapo ligoninėje. Ilgiausiai — 
apie 32 savaites — išgulėjo 
Marija Stankienė po sunkios 
operacijos. Linkime greičiau pa
sveikti. Dzūkas

DARBININKO KONCERTAS, 
dėl sniego pūgos New Yorke, 
antra kartą turėjo būti atidėtas. 
Ateities žurnalo koncertas, ku
ris per eilę metų būdavo Atve
lykio sekmadienį, šiemet nebus 
ruošiamas. Ta diena užleidžia
mą Darbininko koncertui, kuris 
įvyks toje pat We|}Ster salėje, 
119 East 1 Ith St., New Yorke 
ir su ta pačia programa, daly- •; 
vaujant solistams St. Barui ir 
Monikai Kripkauskienei bei pia
nistui Aleksui Mrozinskui. Bi
lietai į koncertą galios tie pa
tys. Kas numatytų negalėsią 
koncerte tą dieną dalyvauti, o y- 
ra įsigiję bilietus, gali kreiptis 
pas platintojus ir atsiimti pini
gus.

Kas galėtų užprenumeruoti 
Darbininką Vakarų Vokietijo
je gyvenantiem. S. Plikūnienei, 
neseniai atvykusiai iš Lietuvos, 
karo invalidui P. Bajoraičiui ir 
P. Pocienei. Jie ieško gerada
rių. Papiginta prenumerata 
šiem metam 5 dol. Yra ir dau
giau norinčių skaityti Darbi
ninką. bet administracija nepa
jėgia visiem nemokamai siun
tinėti.

— D. Britanijos lietuvių s- 
gos metinis suvažiavimas buvo 
sausio 21-22 Londone. Dalyva
vo 452 nariai-iš 19 skyrių. Nau- 
jon valdybon išrinkti: J. Vil
činskas, Stp. Nenortas. J. Ben
derius. J. Lūža. A. Pranskū- 
nas, V. Strimas ir Z. Jūras. Ta 
pačia proga buvo ir lietuvių 
bendrovės akcininkų susirinki
mas. Bendrovė turi Londone 
namus, leidžia savaitraštį “Eu
ropos Lietuvį” ir Nidos knygų 
klubą (E)

— J. 
konsulo 
kinama 
jungos
proga išstatė parodėlę viešajam 
miesto knygyne (61 St. ir Ke- 
dzie Avė.). Išstatyti lietuviški 
rankdarbiai, medžio, gintaro ir 
molio
mezginiai ir lietuvių dailinin
kų paveikslai. Parodėlė užitna 
porą vitrinų.

— Aleksandras Ružancovas, 
bibliografas, kuris su dideliu 
kruopštumu surenka, kas lietu
vių rašoma ir skelbia ‘ Knygų 
Lentynoje", yra sulaukęs 70 
metų. Jis yra kilęs iš Gudijos 
Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo suorganizavęs didelę karinės 
literatūros biblioteką ir taip pat 
daug dirbo lietuvių bibliografi
jai. Dabar gyvena Danville. III.

— Jurgis Kaminskas baigė 
Californijos universitetą medi
cinos daktaro laipsniu. Naujas 
daktaras yra gimęs 1934 Lietu
voje. Amerikon su tėvais atvy
ko 1949 ir apsigyveno Los An
geles. Vokietijoje gyveno lietu
vių stovykloje Suttgarte.

Leonardo Baukio, Juozo sū
naus. gimusio 1920 m. kovo 
20. ieško jo sesuo Ona Bau- 
kytė - Jakimavičienė iš Kauno 
rajono. Rokų plytinės gyven
vietės.
gautas laiškas iš Prancūzijos 
1948. Jis pats arba ką nors 
apie jį žinantieji prašomi ra
šyti Darbininko administracijai.

Daužvardienė, Lietuvos 
Chicagoje žmona, tal- 

Lietuvių Dailininkų Są- 
Chicagoje. Vasario 16

dirbiniai, margučiai,
Lietuvos vyčių 79 kuopos pra

ėjusiame mėnesiniame susirin
kime dalyvavo virš 60 narių. 
Edward Martin, Lietuvos rei
kalų vedėjas, pranešė, kad Kuo
pos vardu buvo kreiptasi į gu
bernatorių Swainson ir miesto 
majorą Mirian Vasario 16 pro
klamacijos reikalu. Po susirin
kimo įvyko kavutė ir užkan
džiai, paruošti ponių Helen Pa- 
tocki ir Magdalen Smailis.

šv. Kazimiero minėjimas, ku
rį ruošia vyčiai (dalyvaujant 79 
ir 102 kuopai) bus Dievo Ap
vaizdos parapijoje kovo 5. Iš 
ryto 8:30 mišios ir bendra ko
munija. Po mišių pusryčiai ir 
minėjimas. Vyčių laipsniai bus 
įteikti trečiadienį, kovo 1, Die
vo Apvaizdos par. salėje tuo
jau po 79 kuopos susirinkimo.

Lietuvių veteranų paminkli
nis namas atidaromas sekma
dienį. vasario 26. Pertaisymo 
darbai jau baigiami. Lietuviai 
turės gerą naują vietą savo pa
rengimams. Namas yra 16003 
West VVarren St.. arti Ruther- 

blokai nuo Green-
field kelio.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS
NEWARK, N. J.

Jonas Obelinis

puotos Lietuvos išvyko prieš pusmeti, laikinai apsigyveno 
— Saaro krašte. salėje.

Tėvas Gediminas Jočys, OFM, 
iš Kennebunkport, Me., perei-

DARBININKO skaitytojai maloniai yra prašomi 
ilgai neužtrukti su prenumeratos atsilyginimu 1961 me
tams. Dar yra skaitytojų, kurie Darbininko prenumeratos 
neapsimokėję už 1960 metus. Kas dar nespėjo sumokėti 
prenumeratos už 1960 ir 1961 metus, padarykite tuojau.

Jūsų patogumui prašome naudotis šia atkarpa:
Siunčiu Darbininko prenumeratą už ............ ..........

metus, auką $Darbininko kalendoriaus išlai
doms padengti bei lietuviškai spaudai paremti.

Pavardė ............ ................................. .........................
Adresas

Parašas

Lietuvos vyčiai Lietuvos ne
priklausomybės šventę mini va
sario 16 šv. Jurgio salėje. 180-2 
New York Avė. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Invokaciją sukalbės prel. Ig. 
Kelmelis. Kalbėtojais pakviesti 
miesto majoras Leo P. Carlin, 
patarėjai Philip Gordon ir Jam 
Callaghan. kun. P. Totoraitis ir 
Jokūbas J. Stukas, kuris papa
sakos apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje.

Meninę programos dalį išpil
dys solistai Ona Zubavičienė 
ir Liudvikas, Stukas, akompo- 
nuojant Algirdui Kačanauskui.

Minėjime dalyvaus Amerikos 
Lietuvių postas, veteranai ir jų 
pagelbininkės.

Viši lietuviai kviečiami Ją 
dieną kuo gausiau dalyvauti, 
kad tuo parodytume savo su
sirūpinimą Lietuvos likimu.

tą sekmadienį lankė tretinin- Minėjimui rengti sudarytas * Darbininko redakciją,

.Blynų balius

švč. Trejybės lietuvių 
pijos priešužgavėninis blynų 
balius ir šokių vakaras bus sek
madienį, vasario 12, parapijos 
salėje. Pradžia 4 vai. popiet. 
Nuo 6 vai. vakaro gros puiki 
muzika. Bus kepami skanūs bly
nai ir kiti skanumynai. Atsi
gaivinimui putojantis alutis ir 
stipresni gėrimai.

Visus parapiečius, draugus 
ir kaimynus kviečiu atsilanky
ti ir linksmai vakarą praleisti, 
nes tai paskutinis vakaras prieš 
gavėnią.

Prel. Ignas Kelmelis,

Švč. Trejybės par. klebonas

BROCKTON, MASS.
Julius Baronas, Darbininko 

ilgametis skaitytojas ir platin
tojas, LDS Brocktono skyriaus 
valdybos narys, mirė vasario 4. 
šeštadienį, valydamas sniegą. 
Palaidotas iš šv. Kazimiero baž
nyčios vasario 7 Kalvarijos ka
pinėse. Paliko nuliūdime žmo
ną Eleną, sūnų Julių ir dukterį 
Eleną. Sūnus Julius yra baigęs 
formacijos mokslus, duktė Ele
na yra Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų kongregacijos vienuolė 
sesuo Klara. Velionis buvo ki
lęs nuo Vabalninko, išėjęs jau 
į pensiją. Buvo sąmoningas lie
tuvis. uolus katalikas ir paslau
gus visuomeniškam darbui. Pri
klausė šv. Vardo. LDS. Katali
kų Federacijos ir kitom drau
gijom. Daug padėdavo parapi
jos ir Brocktono vienuolyno pa
rengimam. Teatlygina jam Vieš
pats už jo nuoširdų triūsą sa

kus Dievo Apvaizdos parapijo- komitetas: pirm. Ieva Trečiokie- Willoughby Avė., Brooklyn 21, vo tautai ir Katalikų Bažnyčiai, 
je. Per 8:30 mišias pasakė pa- nė. vicepirm. Frank Vaškas, 
mokslą. Po mišių buvo pusry- sekr. Liudvikas Stukas. Be jų 
čiai. T. G. Jočio paskaita ir at
sakinėjimai į klausimus. Treti
ninkų eilėsna įstojo ketunes 
naujos narės: 
Kazlauskienė,

LRKSA 171 kuopos mėnesi
nis susirinkimas bus sekmadie-. 
nį, vasario 12. po 8:30 vai. mi- 

parapijos

komitetan dar įeina Christina 
Korbert. John Remeika. Anna 
Pocius ir Julia Strolis. F. V.

para-

Paskutinį kartą buvo

Helen
Marija

(Ketlerį 
Urbonie

nė. Elizabeth Schaaf'ir Marijo
na Marcinkevičienė. Valdybą su 
daro pirm. Ona Jekulienė, vi-

Lithuanian Melodies radijo 
valandėlės du sekančius šešta
dienius skiria laiko paminėti 
Vasario 16 šventei. Klausyki
te šeštadieniais, 5 vai. popiet

cepirm. Marija Vinčiūnienė ir iš stoties WJLB banga 1400 k. 
ižd. Katryna Jurgutienė. R. J. Valatka

Reikalingas vargonininkas.
Sąlygos geros. Kreiptis laišku 

910

A v A

JULIUI BARONUI

G. L.

mirus, jo žmonai Elenai, sūnui Juliui ir seselei Clarai 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

RUO9IAME LIETUVIUKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

T«l. MU S-292S
VACYS STEPONIS



MOTHERLY LOVE
RESTAURANT

CONVALESC. HOMES
TAPPAN HILL

NESTLEDOVVN BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ
BRIGHTON BEACH AREA

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTIONCHILDREN BOARDED DAILY

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8ih Street Brooklyn II, N. Y.HOUSES VVANTED FOR VVORKING MOTHERNURSING HOME
Ali Boros EXPERIENCED DAY CAREka •_ EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7 I I 8rūmui.

Vatley Stre.am L.PR 1-9160
Ipr;

VA 5 9443 Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitėsEXPERIENCED MOTHER
\VILL DAY CARE CHILDREN INSURANCE - REAL ĖST ATEMOTELS M A S C H I O

JOHN ORMAN AGENCY:V1TE

Wl -1-1535

EXCELLENT DAILY CARE Richmond Hill 18. N. Y.110-04 Jamaica AvenueROOM ■ BOARD HOME
GIVEN TO CHILDREN

CATHOLICS VVELCOME
BUILDERS

BABY NURSE (catholic)DERENDE

$40 &- up
VI 3-6753

WEST HILL 
Lloyd. M. D.

N<»n S* -rtamn * R» 
Individual L>i»ts

VAULEY STREAM NURSING HOME

For the finest Italian-American 
Cuisine

STEVE OF FIRST AVENUE 
HAIR STYLIST

RESTAURANT & COCKTAIL 
LOUNGE

THE HILICREST 
MOTEL INCOR’3ORATED

Hot Meals Reasonable Prices 
Riverside Drjve Area 

FO 8-5719

10 VVeekly -=— Private Home 
in Brooklyn — Catholics Welcome 

NE 8-1785

1961 m., vasario 10 d., nr. 11

SCARBOROUGH HALL
Revolutionary Road 
Scarborough. N. Y.

EAST N Y HOl SE FOR SALE 
2 Family

Will Care for Children Daily or 
Weekly. Excellent Care. Large 

Spacious Back Yar<l ’ _R<-asonabl>‘

TRAINED NURSE VvILL BOARD
Elderly Person VVanting Permenent
Home Oi.r Room Porch no

n. iru kada

Children Boarded Daily or VVeekly 
NURSE ENPERIENCE 

from Infant up. Reasonable Rates 
JA 9-0309

Private Home in Brooklvn 
R.-asoualil*' Prices — 

VELCOME 
H Y 8-0968

119-15 27th. Avenue Flushing N.Y.

123 Ridge Rd. Lyndhurst, N. J.

RL No. 17 —- GEneva 8-9491

■ialyle* — ilgalaikės plaukų

Cond. Restaurant nearby. Close to 
City. Spėriai consideration given te 
Relirious Groups. 1053 Northern 
Blvd.. Roslyn. N. Y. — MA 7-4855

dar->ni*>s tvirtos, vidutinės, švelnios.
Patvarus plaukų sudėjimas ben- QE 
gom . • tik už <O.T3

FROZEN FOODS

MUNICIPAL BEEF CO..
15-15 - I22i;d St. 

C>Jb'Xe PūHlt. L. 1. 
ttat-'rins t<v Home Preėzers. 
Ail M«ats cnt to Yoūrtikiiis 

Ask f«r Fr. e Consiltatiou
Dailv Nassfu — SuOolk Deliverir.s 

Kstablished 1913
1 II <•n t U Payinent Plan

Full fi.Hrt.to> 
Consideration t-. 

RrliKlona Instifeitions

SCHOOLS

MOUNT ST. MARY
Catholic College-PiTparatory sehool 
for giria. Gradcs 7 thru 12. Fully 
aęcredited. Modem fireproof build- 
ir.gs on 42 aere campus. Friendlv 
homelike atmosphere. Sports. muslc. 
art. danee. DOMINICAN SISTKRS.

Liberty St., Newburgh. N. Y.

CATERERS

A-1 CATERING BY RUDY
Catering for All Occastons in your 
Home — Church — Office or Club. 
Small Parties accommodated in our 
newly e.vpanded facilities. Spėriai 
consideration to Religious Groups 
387 So. Oyster Bay Rd.. Plainvievv

WE 1-8787

HOUSES WANTED

GOOD PRICES PAID

HOUSE FOR SALE

MRS. ARMSTRONG 
PR 4-6611 or D1 5-6123

Radi jo.programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — l-*30 kil. Medford
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid

LAISVĖS VARPAS
. ved. P. VIEnis

\VKOX — 119f kil Farming
harr.. Mass.
Sekmadieni nuo 8 iki 9 vai
rvte.

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston

1360 kilocydes 
Sekmndien. nuo 1:30 iki 2 p p

VYČIU PROGRAMA
1550 kil. BraddockWI.0A 

PennL 
Sekmadien nuo 1:30 iki 2-p.p

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

WJLB — 1400 kil.. Detroit. 
?.Iich.
Sešiad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

RĘST HOMES DISPLAY REAL ESTATt

Park Lake Ręst Home
LOCATED ON BEAUTIFUL LAKE 
Mrs. Hazel VVynn, Mr. Harold Tui nt;

Ou*ner - Du ectois. A sincere wcl 
eome to Elderly Guests. \Voll ap 
pointed rooms. Home-like atmo 
sphere: Convalescents administeve 
to in a sohcitous rtianner. fndivūhn 
diets carefully cateręd to. 4-5 do< 
tora on call at all times. 24-hou 
care. Non sectaiian. Unusually lov 
rites. Ti ansn. to- church & shopping 
45 Lake Drive. Lake Ronkonkoma 
L.l. Tel. JUniper 8-5290 (Gode 516)

Staten Island Repairs Contractor — 
Brick masonry. Concrete work, Cin 
der block gn rages. Chimneys lined 
Asphalt diivetvays. Concrete break 
ing. Trench digging—-dirt fili. Spy
riai consideratJon to religious insti 
tutions. Kari Kerber. YU 4-102S

A. SCHWAB & SON 
Pork Store and Meat Market

Pirmos rūšies mėsos ir mėsos gami 
niai. Įvairių rūšių s namų gamybas 
dešros — Pristatome ir urmu. 801 
Seneca Avė., kampas Putnam Avė. 
Brooklyn. N. Y. — Telef. VA 1-5821

MASPETH
65th Place < 52nd i 53rd Avės. ..

HIGH VIEW HOMES

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANC6 
Call LO 3-7291

Tel.: APplegate 7*0349 V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

BRANG NEW DUPLEX 
2 FAMILY HJMES CHILDREN BOARDED

7 Room and ū Room Apts„ garai e 
brick plarter. $34,500, inunediat* 

- i oeeupaney. Oirections: Queens Blvd 
to 65th PI. (look for large orang< 
arrovv with black letters * then South 
5 blocks to Furr.ished model. Phon- 

OL 1-7640

IN BROOKLYN
£x.perenced Mother \Vill G i ve 

Excellent Day Care To Children 
2-4 Years of Age In Private Home 

Reasonable ST 3-4346

• NAUDOKITĖS PROGA!
Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
40^ nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inėų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Catholics vvelcome at Rose Haven 
Resident Home for older people. A 
spacious house in a -setting of ros< 
ganiens and shade trees in historic 
al Lichtfield. Menu carefully plan 
ned; registered nurse on duty at ali 
times. Complete tire protection by 
Sprinkler System. North Street 
Lichtfield. Conn. JOrdan 7-8242

ALBERT MAIER. INC.
Pork Store 

P( IRIAUSIA KIAULIENA 
IR DEŠROS

Urmu ir detaliai 
1927 Washington Avenue 

TRemont 8-8193 BRONX 57. N

GOLD-VVAY REALTY CORP. CATHOLICS WELC0ME
To}.' Cash Immediately or List Witb 
Us. For personai attention and fast 
action CALL US! Appraisais - Re 
sales - Mortjages - Insurance. Tel 
JUniper 7-0550. VVEST ISLIP 

1550 Sunrise Highvay

Excellent Child Care 
Daily or Weekly 
Reasonable Rates 

FO 8-2931

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad iki 9 vai. vak.

CONVALESCENT HOSPITAL Ine. 
CHRONICS & CONVALESCENTS 

Registered Nurses in Attend- nee 
59 Courtland Avė.. Stamford. Conn 

Mrs. Ąlice L. Parish. Director 
Tel. DAvis 4-4649

EAST COAST ATTIC 41 Basement 
Co.. Ine. Specializing in finished 
basements - 4 beautiful shoivrooms 
in New York area vvith fnll s z< 
model rooms. Get our estimate! Ask 
for Mr. ‘•L". Mineola. 211 E. Jericho 
Tpke. Pioneer 7-4330: North Linden- 
hurst. Albany Avė. off Rt. 109. Tel 
Tl'mer 4-3075.

Beautiful estate & vie\v of Hudson 
American-Continental Specialtics 
Private Rooms. Large and Small 

Suitable any funetion
Accommodation u p to 350. Rte. f 
off Highland Are. <30 mi.) Manh 
Tarrytmvn, N. Y1 MEdford 1-3030 Reasonab’e Prices

0 E 2-3897

H.nr

-xsmat.-ty 10

Informatb-n Call
Kl 9-S440

Rd. & W 2.'>.2nd

VVHITNEY NURSING HOME
Non Sectarian - 24 Hour Registered

Nurses Individtializcd Diets - 
Dinning Room or Trays Large 
Garden - Maximum 20 Patiens

NE 2-1128

CHILDREN BOARDED

CHILDREN 1 - 5 YEARS

Given Day Care - By 
Expe.renced Mother 

In Brooklyn Private Home 
Hl 3-3071

CHILD CARE DAILY
Free Pick Up & Delivery 
Brooklyn Private Home 

Resonafile 
ST 3-7843

Catholics VVelcome
Escellent Day Care

In Private Home in Jamaica
HOT LUNCHES

Reasonab’e Prices
JA 6-6844

M. R. CUNNINGHAM, INC.
ROOFTNG - SIDTNG - LEADERS 

GUTTERS
ALUMINUM WINTM)WS. Carpent- 
ry. Spėriai Con-nderation Given te 
Religious Institutions. - GI 8-5123.

MUSIC INSTRUCTIONS

PIANO TAUGHT 
Also -

OTHER COURSĘS 
Beginers Any Age 
Reasonable Prices

WA 6-7005 
Evening

RELIGIOUS NOTICE

ST ALBANS PILGRIMAGE
Invites You

'rr-v.l Tvith.ns te, Ensl.ind and France

Aistria and Swit7»*rland.

July 26. 1961 
Retum Via B O A C 
Ausmst 24th.. 1961

■vn-nnv. P -rs-s. .n-il’v
.T>. rt n. P.lnkly fer -U- <.< Tx.ndo

Church ef S

Fcr Furiher Information Call NOW 
AX 1-4491 or LA 8-1347

PARDUODAMI

Labai geromis sąlygomis

6 namai Woodhavene:

ienos šeimos 7 gražūs kam-
bariai už S12.50T

Vienos šeimos 8 erdvūs kamba
riai už $lG.Ot

Vienos šeimos namas su 4 dide
liais miegamaisraij ui $17.5(M

Dviejų šeimų n?.n>*ts North 
Side už $16-800

Dvieju šeini*', mūrinis namas
uz $19.901

Daktarui ofisas ir gyvenama 
sis botas tame pačiame kiem<
Forest Parkway už $25.09f

Del platesnių informacijų

kreiptas:

American Home Realty

VVILLIAM J. DRAKE

DRAGŪNAS

84-14 Jamaica Avė

VVoodhaven 21, N.Y,

Tel. HIrkorv 1-5220

VVILLIAM RUECK’S New Hyd« 
Park Inn — 214 Fericho Turnpike 
New Hyde Park. L.l. N.Y. Famous 
for VVeddings, Communion Break 
fasts, Ordinations, Banquets, anf 
all Sočiai Functions. Large & sma! 
private dining rooms. Luncheon - 
Dinner served daily. FL 4-7797

VVHYTE’S Fulton Street

145 Fulton St. — CO 7-2233. Open 
11 A.M. - 9 P.M.: Closed Sat. & Sun 
Dinner - Luncheon a la Carte. Foi 
the Discriminating, The Finest ir 
Food served in an atmosphere of 
charm and dignity; — Uptovvn 344 
West 57th SL JU 6-7900. Open 
Daily Noan - 10 P.M.: Closed Sun.

STARKS VIENNESE 
RESTAURANT

ST 9-6091

Now at Neiv J-ocation
LUNCH - DINNER - SUPPER
Open Daily H A. M. to 11 P.M. 

1278 3rd Avenae 73rd Street)

RH 4-9578
New York City

RE 7-51W

AUGUST MOON RESTAURANT
2112 Northen ELvd 

MANHASSET. L. L. N. Y. 
Mandarin and Canton. se 

COOKING
Bare Exotic Atmosphere 

Cocrail L-.un?- — Exotic Drinke-- 
Al! Credit Cards H.-norod 

FREE PARKINO

THE FAMTOrS -HAT LOFTS” 
"3 Girls and a Bc.y" 

Ceuntry - West» rn Music 
Everv Friday — Saturday 

9:30 To 2:30 A. M.
AT THE

POST HOUSE RESTAURANT 
39 Post Avė. Westbury L. I.

Seaf-wd Italian C<>usin»- 
Facilities *'-r Parties.

E D 4-9721

SHANTVNG RESTAVRANT 
Serving 

(Tiinese . and American Food 
Tray Our Exotic House Sp> cial 

12 Conrse Dinner For 2 
Ranqu>t Style

C./cktail Ix>unge — Private Parti. s 
S;»ecial Consideration tč. Religious 

Groups
44 GREAT NECK P.OAD 

GREAT NEČK. L. I.
HU 7-6070

THE SWAN CLCB 
■'T!i- Ortstandinz Eating Place 

«n The North Shor. " 
Restaurant and Cate 

Luncheon — Dian.-r — Supp-r 
Dinner Mušte Nightly — 

Dane i n f Everv Fridr.y & Snnday N 
(Frank & !>-» Eranglio) 

C!o.w-d Mondav — Spėriai Consid< ra 
t<> Religious Institutions 

Shore R.<id 
Cl<-nwood Landins N. Y. 

MA 1-1640

VVILLIAM RUECKS

-h-

Famioiis for W*>ddinsr Recoptfc.ns 
Banguota — Club Dinn-rs — Parties 

Shoarers — Larzr- 4 Small Private 
Dinninc Room? - Conmunion .BreakP sts

•w Hvd- Park

NORTH SHORE STEAK HOUSE 
•Fumiruis For Stcaks” 

Ala Carte Only 
Coctail Loungc — 

TOUR HOST x tTIIFE 
HERMAS x LUISE 

CloersJ Tlh-sday
Spėria! CnnsMaratlr.n t<> Religious

•iii NORTHEN BLvd ’ 
‘ * HU 2 3133Great Neck. L. I,

Tel. VIrginia 6-1800

MERCURY Parcel & Trading Co

943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J. į

ENPERIENCED MOTHER VVILL Skyrių veda JONYNĄ SIŠIENĖ

Day Care Children in Her 
Private Home in Manhattan 

Catholice VVelcome Reasonable

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai j —

AU 6-2379

LOVING CHILD CARE

LIETUVĄ. UKRAINĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

p^jLY or WEEKLY * Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu- 3
! tėm. paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri- 

Manhattan Reasanable Prices r imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
J įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

AU 1-2397

EXCELLENT DAY CARE
DAILY or WEEKLY

Catholic VVelcome — Reasonable 
DA 8-2792

Catholic Children Cared For

DAILY or V’EEKLY

in Private Home in Manhattan 
Reasonable

A U 1-3974

GRADUATE BABY NURSE
Will Day Care Children 

Also Wf-> kends 
REASONABLE 

Apply 
MOORE 

771 Beck St. 
BRONX. N. Y.

Catholics Velcome
WILL DAY CARE CHILD

4-5 Years

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.

Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

P h .

Upper Manhattan. Excellent care • į 
Lunch and Supper. Reasonable U

TO 2-1702 į ’

CATHOLIC CHILDREN
BOARDED

By Day. Week or Month 
in private home in Brooklyn 
Near Playground. Reasonable 

NE 8-0553

Catholics Welcome

už savo automobilio apdraudę?
Virš 21.000.000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.

Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sntaupymni, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

i: ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

i.

84-17 JAMAICA AVĖ. VVOOOHAVEN 21. N. V.

Tel. VI 3-1477
NAMŲ ADRESAS 

106-53 — 95th Street Ozone Tark I

Day Care For Children 
2 to 4 Years Of Age 

Hours: 7 A.M. to 6 P.M. Reasonable
OL 3-4336

kas norėtų, kad namai iš lauko ir iš vidaus atrodytų
gražiai, prašom kreiptis j

CARPENTER CONTRACTOR CONRAD BENZENBERG
676 Senec* Avė., Ridgewood 27, N.Y., Tel HY 7-0384

Modcmiškiausi Hollywood virtuvių ir skiepų įrengimai 
Laukinių bei vidaus durų, langų ir lubų sudėjimai.

Kambarių ir koridorių dažymas bei išklijavimas
Darbai atliekamas greitai ir sąžiningai iš geriausios rūšies

medžiagų Kainos kiekvienam prieinamos.

PAMĖGINKITE — ĮSITIKINSITE



t

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PABIRO PINTI JAU DABAR!

' mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu* ' 
|a A Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUL
IfiPR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa* 

ėiom žemiausiom kainom miėste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK 
S. Beckentemo krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium i viršų, 

arba LND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC
Mn OBCBABD ST, N. Y . C. GB 7-1130.

DIDMENŲ IK MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AI DIMI;
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K&KFABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.

Telefonas: EUzabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

t
( •---- ——————————
r VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 

IMPORTUOTOS ir VIETINES

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tel: AL 4-8319 .

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
► visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 

sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Clrde 5-7711

VELYKOS ARTĖJA
► Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms

> į visas USSR dalis yra lengva ir patikima per

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų 

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas 
Gavėjas nieko nemoka

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius mūsų skyrius:
Licensed by Intourist

Recorda

yra įdainavusi naujų lietuviškų 
dainų plokštelę —

• NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456 <
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: OI 5-8808
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290
• R OCH ESTE R. N. Y, Htufeon Avenue — Tel. LO 2-5941
• LAKEVVOOD, N. J. 126 - 4th Street — TeL: FO 3-8569
• PATE R SO N 1, N.J.,99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
• NEW HAVEN, Conn., 6 Oay Street — Tel.: LO2-1446
• PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Canon Street — Tel.: HU1-2750
• WORCESTER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Michl, 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELANO 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, III, 2222 W. CMcago Avenue — Tel.: BR 8-6966
• CHICAGO 29, IH, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILAOELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRAND RAPIDS, Mlch, 414 Scribner Avė, N.W. — GL8-2256
• PASSAIC, N. J, 211 Monroe Street — Tel.; PR 3-0979
• OETROIT, Mlch, 6440 Mfchigan Avenue — Tel.: TA 5-8050
• VINELAND, N. J, West Landh Aveuue, Greek Orthodox Bldg.

Skyrių* sudarytas penktadieniai*, šeštadieniais ir sekmadieniai*
• JERSEY CITY, N. J, 75 Bright SL Ir kampas Jersey Avenue

MANO
UETUVOS 

PRISIMINIMAI'
(My Lithuanian Memories) 

Kaina $4 98
Antrąją mažą (angliškai) —

"Christmas Carols”
Shepherd Boy and Sleeping Child* 

Kaina 98^
Išleistos Mill Marlboro Co. 

Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida

Alex Mathews—256 Union Avė., 
Brooklyn 11. N.Y.; Jack J.Stukas 
— 1264 White St., Hillafde. N.J.; 
Juozas Ginkus — 495 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.; Darbininkas 
—910 WiIIoughby Avė., Brook
lyn 21. N.Y.: Spaudo* Kioskas — 
280 Union Avė! Brooklyn 11, N.Y.

TON Y CURTIS — netikras daktaras — traukia dantį kapitonui Edmund 
O’Brien.

SPORTAS
Apygardinės pirmenybės 

Worcesteryįe
Jei sniegas nesukliudys, šį 

šeštadienį, vasario 11, Worces- 
ter, Mass., turėsime krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso ir šach
matų Rytų Apygardos pirme
nybes. čia paaiškės, kas išsiko
vos teisę dalyvauti Š. Ameri
kos lietuvių 11-tose žaidynėse 
balandžio mėn. Toronte. Broo- 
klyno Lietuvių Atletų klubo 
vyrų krepšinio komanda vyks
ta nuolatinės sudėties, kurioje 
truks negalinčio vykti čilčiaus 
ir Bačansko. Numatyti šių me
tų apygardos krepšinio meisterį 
tikrai sunku.

Futbolo pirmenybių rungty
nės dėl sniego atšauktos jau 
kelintą kartą. Mūsiškiai šį sa
vaitgalį turėtų žaisti savo aikš
tėje su Minerva SC. Jauniai — 
11:30 vai., rezervinė 12:45, o 
pirmoji 2:30 vai. Jei nebus 
sniego ...

Krepšininkai užpereitą ket
virtadienį YMCA lygos pirme- 
nybių'rungtynes Bushwick High 
landers komandai pralaimėjo 
64:71. Mūsiškiai gerai laikėsi 
visą rungtynių laiką, tik trečia
me ketvirtyje jaunų žaidikų ne
prityrimas leido juodukams at
siplėšti ir vyrauti. Ateinantį 
ketvirtadienį mūsiškiai rungty
nių neturi. Kitas susitikimas su 
juodaisiais Tramps, dar be pra
laimėjimo, bus vasario 23 d., 
7:30 vai. vak.

Atletas

į- Apgavikas... x i
L (Atkelta iš 3 psl.)

■ nes, vistiek, jo nuveikti, kaip I 
’ “gydytojo” laivyne, napaprasti B 

[ darbai, ir visos jo nusikaltimų 9 
aplinkybės labai neaiškios. Net 1 
ir tėvelis Devlin jam atlaidus, !

L nors su skausmu skaito apie | 
nepaprasto apgaviko nuotykius. | 

| Tėvelis Devlin ir mylimoji, ku- 9 
U.ri pasiryžusi vistiek už jo te- I 
... kėti, laukia jo uoste, bet De- į 
- mara, iš gėdos ar kitų motyvų 1 

spiriamas, dar kartą pabėga. Jo J 
nėra krante, nėra deny, jo ka- į 
jute tuščia ... Ir netrukus jis J 
išnyra — seklio uniformoje, ki- | 
ta pavarde, kuriam paskiriamas t 
darbas: surasti pabėgusį Dema- | 
rą- ■

Filmas neatsako į klausimą, ’ 
kas tas žmogus: piktas apga- I 
vikas, pamišėlis, ar geras žmo- i 
gelis — kvailelis, kuriam vis- I 
kas sekasi ir kurį visi myli. Bet | 

Į filmas sugestionuoja žiūrovui 
vieną uždavinį: kreipti dėmesį 
į jaunuolių bei vaikų palinki
mus ir atitinkamai juos auklė
ti. Teisingumas, disciplina ir 
realus pareigų supratimas, at
rodo, visada tiktų į kertinius 
auklėjimo akmenis.

Filmas naudojosi Robert 
Crichton romanu, kurio siuže
tas esą tikri gyvenimo faktai. 
Demaros rolę vaidina Tony 
Curtis. Ją atlieka įsigyvenęs, 
įtikinamai. Kleboną vaizduoja 
irgi neeilinis aktorius — Carl 
Malden, laimėjęs oskarą. Abe
jotina, ar psichologiniai šio ne
paprasto filmo niuansai galėtų 
būti teisingai suprantami jau
no žiūrovo. Šiaip filmas “šva
rus”, daug komiškų situacijų, 
kuriose Tony Curtis pasigėrėti
nas.

1

■į

Siuntinius i Lietuvą Brookly- 
no ir apylinkių lietuviai gali 
siųsti per naujai atidarytą Cos- 
mos Parcels Express Corp. sky
rių, kuris yra 506 Wilson Avė.,
Brooklyn 21, N. Y. Siuntėjų 
patogumui siuntiniai priimami

KARL MELDEN — klebonas — ir Tony Curtis.

"’J savaitgaliais. Smulkesnių infor- .
4 macijų galima teirautis laiškais oiil a a va ■ + 15. h:Ž R:R 16. f4 h5 17.f :R
J arba telefonu HY 1-5290. ^ASACHMAI I h:&4+ 18- K&3 Ve3+ 19- K: 
$ g4 f5+ 20. g:f6 e. p. g7 :f6 21.

R:e6 Rb7-c8 22. Žf4 R:R+ 23. 
Ž:R Ke7 24. Vf3 Bag8+ 25. 
Kf5 Bg5-į- ir balti pasidavė, 
nes po Ž:B, sektų V:ž, matas.

Kanados lietuvių p-bėse sau
sio 28-29 d-d., naujai sukurta 
Hamiltono Kovo komandą įvei
kė Toronto Vytį 5-0(1), tačiau

Veda K. Merkis
V. Kaušilaitė, Vilnius, SS-gos 

moterų p-bėse Rygoje surinko 
8V2 tš. iš 18 galimų, įgaudama 
teisę dalyvauti ateinančiose SS 
-gos pusbaigminėse, nes virši
jo nustatytą normą 7^ tš. 
Kaušilaitės pradžia SS-gos mo- 
terų p-bėse buvo sunki, nes iš suklupo prieš Aušros koman- 

dą 4-1. Aušra dar turės susi
tikti su vytiečiais. Aušroj žai
dė: L. Fabricius 1, V. Petraus
kas V. Genčius 1, Mačiu- 
laitits J/2-

Chicagos Neries p-bės, Jau
nimo Centre, laimėjo Angelo 
Sandrin su 4’/s tš. (lygios su 
Tautvaišu), P. Tautvaišas 4tš. 
(dukart lygiom) A. Zujus ir 
Palčiauskas po 3’/2, Narkevi
čius 3, meisteris Kirby, eksper
tas Robinson, P. fialkaus- 

( 1960 m. Lietuvos moterų p-bė- kas ir Amstrong po 2’^ tš. ki
še Kaušilaitė buvo antroji po ti mažiau. Klubo meisteriu ta-

6 partijų teturėjo vieną tašką, 
vienok po 13 ratų ji jau turė
jo 6*4 tš. Ypatingai gerai ji 
sužaidė su Maskvos atstovėms, 
įveikdama buv. pasaulio meis- 
terę Rubovą, tarptautinę meis- 
terę Ignąjevą ir lygiomis su 
Kušnir, Maskva. Kaušilaitė dar 
įveikė Tichomirovą, RTFSR, 
Kriukova, Kijevas ir Vitkovs- 
ką, Vinicą. Lygiom sužaidė su 
SS-gos meistere Volpert, Le
ningradas ir kitom šešiom.

Bostono tarpklubinėse ant-

N. špikienėSt P° Aleksandras Zujus, nes pir-
. mieji du dalyvavo be konku-

uncijos. Tumiro vadovu buvo 
no 5 d., Įdėjo J. Vilko laimėtą utvjs R Gatmanis. ■ 
partiją iš tarpklubinių rung
tynių Lietuviai - Sylvania.
Balti - Calhamer, juodi - J. Vii- ram rate, po lygiųjų su Har

vardu ir laimėjo priešSylvanią, 
sekė du pralaimėjimai: Boyls- 
tori klubui ir vasario 5 d. prieš 
Cambridge 11, Vasario 11 d. 
paskutinės rungtynės su Bcs-

10. 2:2 c:ž 11. 2e2 Vb6 12. c3 topo meisteriu Cambridge "Y” 
d:c3 13. b:c3 Rb7 14, Kh2 2g4 5 v. Bostone Liet. PiL klube.

1. e4 c5 2. Žc3 2c6 3. Žf3 d6
4. Rc4 Žf6 5. h3 a6 6. Rb3 b5
7. d3 e6 8. Rg5 Re7 9. 0-0 Zd4

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA i

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

vestuvėms ir pokyliams tortai
D ATT A ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve *•

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem* pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

UQUORS — BEER — MINĖS 
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VIŠNIAUSKAS
31 Spring St., New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

REPUBLIC
Wine & Liųuor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Philadelphia 23, Pa.1113 Mt. Vernon St
POplar 5-4110

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
VFORCESTEB 4, MASS 

PLeasaat 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose —

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
East Street, New Britain, Coan.
TeL: BA 9-2242 — 9-9336
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HARTFORD, CONN., sausio 28 Įvyko lietuvių skautų Atlanto rajono skautininku ir skautų vadovų suvažia
vimas. Nuotraukoje darbo prezidiumas: iš k. i d. L, Končius, "V. Pileika, V. Nenortas, P. Molis, A. Saulaitis, 
C. Kiliulis ir Benešiūnas.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas bus vasario 
19 Webster Hali, 119 E. llth 
St., New Yorke. Invokaciją 
skaitys kun. N. Pakalnis, Ap
reiškimo parapijos klebonas. 
Kalbės min. St. Bačkis, Lietu
vos atstovybės Washingtone pa
tarėjas. Taip pat bus žymus 
kalbėtojas amerikietis. Meninę 
programą atliks pianistas Anta
nas Smetona, Apreiškimo pa
rapijos choras, vad. VI. Baltru
šaičio, Brooklyno tautinių šo
kių grupė, vad. J. Matulaitie
nės. Pradžia 4 vai. Įėjimas — 
2 dol., moksleiviams ir studen
tams 1 dol. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

LF bičiulių pasitarimai New 
Yorke vasario 11, šeštadienį, 
įvyksta, nepaisant, kokis bus 
oras. Pradžia 10 vai. Baltijos 
laisvės namuose. Pasitarimų 
pagrindinė tema: kas esamom 
galimybėm įmanoma padaryti 
Lietuvos laisvės, tautinio soli
darumo ir kultūrinės dinami
kos srityje.

Vakare ta proga ten • pat 6 
vai. bendros diskusijos su sve
čiais tema: penkiolikos metų 
kultūrinis derlius ir — kas to
liau? Kalbės A. Barzdukas. K. 
Čerkeliūnas, L. Dambriūnas, dr. 
J. Girnius, Pr. Naujokaitis, L. 
Sabaliūnas, dr. A. Šlepetytė, V. 
Valaitis, dr. V. Vygantas ir k. 
Į diskusijų vakarą kviečiami 
bičiuliai ir besidomi lietuviškos 
kultūros pažanga.

Baltų Akademinė Federacija 
ruošia pirmutinį šių metų po
būvį penktadienį, vasario 17 d., 
8 vai. vak. Estonian House, 
243 E. 34 St., New York City. 
Programoje Federacijos pirmi
ninko žodis, atgaiva ir šokiai. 
Visi studentai, alumnai ir bi
čiuliai maloniai kviečiami da-

Laimėjimų vakarą rengia An
gelų Karalienės tretininkai va
sario 11 d., šeštadienį, 4 vai. 
popiet.

Angelų Karalienės par. cho* 
ras, vad. M. Liuberskio, vasa
rio 14, antradienį, parapijos sa
lėje rengia Užgavėnių blynų ba
lių. Kviečiami dalyvauti visi 
choristai, jų draugai bei visi 
parapiečiai. Pradžia 7:30 vaL 
vak.

Sal. Narkeliūnaitė, žurnalis
tė, pereitą šeštadienį eidama 
gatve paslydo ir griūdama nu
silaužė koją. Gydosi šv. Juoza
po ligoninėje, F ar Rockaway, 
L. L, dr. I. Skeivio priežiūroje.

Elena Urbaitytė, dailininkė, 
ruošiasi parodai vienoje iš New 
Yorko galerijų. Ji dėsto meną 
Massapeųua vidurinėje mokyk
loje.

V. K. Jonynas Audubon Ar- 
tists draugijos pakviestas de
monstruoti medžio raižymo 
technikos.

Amerikos Liet. Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos New Yor
ko skyriaus valdyba rengia sky
riaus dešimtmečio minėjimą va-. 
sario 25 Baltų Laisvės namuo
se. Pradžia 6 v. v.

Sauliaus Januso (dail. C. Ja- 
nušo sūnaus) jungtuvės su Gra
žina Račyte įvyko vasario 4 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je Brooklyne. Jungtuves palai
mino kun. L .Jankus. Po apei
gų bažnyčioje vaišės, buvo su
ruoštos Festivalio restorane 
New Yorke- Vaišėse dalyvavo 
jaunųjų tėvai, giminės bei drau
gai. Saulius Janušas ir Graži
na Račytė - Janušienė yra su
sipratę jaunosios kartos lietu- vieną kartą per dieną. Sekma- 
viai. Jaunoji, atvykusi su tėvais 
iš tremties į Kanadą, šiuo me
tu dirba Jungtinėse Tautose 
New Yorke.

ALR Katalikų Federacijos 
centro valdyba paruošė ir iš
siuntinėjo visai amerikinei 
spaudai pranešimą anglų kalba 
apie vysk. Julijono Steponavi- 

, čiaus suėmimą ir kalinimą, pri-
1-vvautl dėjo ir wsk ”

Vasario 16 proga Baltų Lais- Zemgulytei.
vės namuose priėmimą ruošia 
Lietuvos generalinis konsulas 
ir Lietuvos Laisvės Komitetas.

Didžiąją mūsų šventę — Va- 
sariolS — vėl minėsime to
li nuo tėvynės, kai mūsų bro
liai ir sesės Lietuvoje vis dar 
sunkią svetimųjų priespaudą 
kenčia. Daug tūkstančių lietu
vių buvo sunaikinta. Išlikusieji 
yra verčiami nepriteklius kęsti.

gi jaunoji karta melu, prievar
tine propaganda ir teroru yra 
žalojama, naikinant joje žmoniš
kumo. religijos ir tėvynės mei
lės jausmus. Taigi, tėvynėje 

►vyksta žūtbūtinė kova už Lie
tuvos ir lietuvių ateitį.

Komunizmas be atvangos ir

PASNINKAI
Brooklyno vyskupijoje skel

biama tokia gavėnios pasninko 
tvarka.

Abstinencija. Kiekvienas, su
laukęs pilnų septynerių metų, 
susilaiko nuo mėsiškų valgių. 
Mėsos ir mėsiškų sriubų ir pa
dažų negalima valgyti visais ga
vėnios penktadieniais ir pele
nų dieną (vasario 15). Kitomis 
dienomis, įskaitant ir metų ket
virčio trečiadienį ir šeštadienį 
(vasario 22 ir 25), galima val
gyti mėsos ar mėsiškos sriubos

kas. Jei kieno sveikata ar sun
kus darbas reikalauja, tai pa
sninko nuostatai jo nesaisto. 
Abejojimo atveju kreiptis i pa
rapijos kunigus arba nuodėm
klausius.

Gavėnios metu tikintieji ra
ginami. kas gali, išklausyti kas
dien mišių, dažniau priimti ko
muniją, pasimelsti šv. Tėvo in
tencija, susilaikyti nuo alkoho
linių ■ gėrimų vartojimo ir kitų 
malonumų, vykdyti artimo mei
lės darbus.
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NAUJOS PLOKŠTELĖS

Iš Pavergtos Tėvynės (Long 
Play Hi-Fi Lithuanian Records).

MOTOS-

Albume telpa 24 lietuviškos 
dainos, ištraukos iš lietuviškų 
operų šokiai ir estradinė mu
zika. Jokūbas J. Stukas įrašė 
minėtą muziką į justeles praei
tą pavasarį besilankydamas pa
vergtoje Lietuvoje. Vienos 
plokštelės kaina 4 dol., už abi 
8 dol. Persiuntimas 1 dol. Už
sakymus siųsti 1264 White St., 
Hillside, N. J.

Taip pat gaunamos ir Darbi
ninke, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

dieniais — kiek nori.
Pasninkas. Kiekvienas katali

kas, tarp 21 ir 59 metų, įpa
reigotas gavėnioje pasninkauti 
visas savaitės dienas, išskyrus 
sekmadienį, iki didžiojo šešta
dienio 12 vai. nakties. Pasnin
ko dienomis galima tik vieną 
kartą pilnai valgyti, o du kar
tu truputį neprivalgyti. Tarp 

nuotrauką. . valgių galima tik gerti pieną, 
kava, arbata. įvairias vaisių sun-

Brooklyno vyskupas visus ka
talikus atleidžia nuo pasninko 
ir abstinencijos vasario 22 
(Washingtono gimtadieni) ir ko
vo 17 fšv. Patriko dieną).

Velykinės komunijos laikas 
prasideda vasario 19, baigiasi 
gegužės 28. .

vis naujomis priemonėmis ver
žiasi į viso pasaulio užvaldymą. 
Tačiau laisvės šūkiai, taip pla
čiai pasklidę 'net puslaukinėje 
Afrikoje, netrukus palies ir di
dįjį tautų kalėjimą — komu
nistinę Rusiją. Tada ir mūsų 
tėvynėje išauš laisvės rytas. 
Kiekvieno lietuvio yra šventa 
pareiga veikti taip, kad tas lai
kas kuo greičiau ateitų.

Organizuota kova dėl Lietu
vos laisvės reikalauja daug dar
bo ir lėšų. Vasario 16-ji yra 
geriausia proga kiekvienam lie
tuviui Įrodyti savo ištikimybę 
tėvynei, dalyvaujant minėjime 
ir savo gausia auka paremiant 
tėvynės laisvinimo darbą, šie
met Vasario 16 minėjimas į- 
vyks vasario 19 d. 4 vai. po
piet Webster salėje, New Yor
ke. Susirinkime visi tą dieną, 
kuri lietuvių tautai yra bran
giausia, su atviromis lietuviš
komis širdimis. Kas minėjime 
dalyvauti negalės, prašomi sa
vo auką tėvynės laisvinimo ko
vai paremti siųsti paštu.

Vardan tos 
bė težydi'

New Yorko 
84-41 88th 
N. Y

Priemamlauslomis kainomis su 
labai gerom išsimokčjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVASKIENftS

BALDU KRAUTUVES

Lietuvos vien

se-

70 
pi-

galima gauti butui moderniški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, M a SS.
Off. Tel.*: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Lietuvos Dukterų draugija 
šv. Petro parapijai palaikyti pa
aukojo 50 dol.

Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
rėmėjai vasario 12 d. 6 v.v. 
ruošia šurum-burum liet, pilie
čių klube. Pelnas skiriamas 
sėlių koplyčios fondui.

Faustui Kiršai sukanka 
metų vasario 13. Lietuvių
liečiu klube vasario 11 ruošia
mas pagerbimas. Pradžia 7:30 
vai. Paskaitą apie sukaktuvinin
ką skaitys rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis. Meninę programos 
dalį išpildys Aleksandros Gus- 
taitienės paruošti menininkai.

Pakrikštyti šv. Petro bažny
čioje:

Gruodžio 15 — Viktoro A. 
Banevičiaus ir Ados Anužytės- 
Banevičienės sūnus Povilo, Rus- 
sel ir Dariaus vardais. Tėvai 
gyvena Cleveland, Ohio.

Sausio 22— Raymond Wit- 
ham ir Maryam Kleinotaitės - 
Witham duktė Patricijos ir Onos 
vardais. Tėvai gyvena e4 Sum- 
ner St., Dorchester, Mass.

Sausio 26 — Joseph Bassett 
ir Virginijos Bendzevičiūtės - 
Bassett duktė Kristinos vardu. 
Tėvai gyvena 443 E. 7th St.

Sausio 29 — Richardo Yuš- 
kausko ir Alice Cahm - Yuš- 
kauskienės duktė Joanos ir Te
resės vardais. Tėvai gyvena 
483 E. 6th St..

Vasario 5 — Adolfo Ivanaus
ko ir Nijolės Ramanauskaitės- 
Ivanauskienės sūnus Vytauto ir 
Antano vardais. Tėvai gyvena 
119 King St., Dorchester, Mass. 
ir Kosto Nenorto ir Inos šimė- 
naitės - Nenortienės sūnus Ri
mo ir Povilo vardais. Tėvai gy- 
ven 44 Alban St.. Dorchester. 
Mass.

F U N E R A L HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS 

Cambrickje, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktĮ 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

letijoje.

Yorke. Tel. STagg 2-5043

TH. Vlrginia 7-4499

Lietuviu Taryba 
St. Woodhaven,

N. Y. Gros Gene Mitchko or
kestras. Įėjimas 2 dol.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Dr. Matas Vinikas, ilgame
tis SLA centro valdybos sekre-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677

A. Pilesky, Hudson, Mass., 
A. Boiallis, Maspeth. N. Y„ P. 

torius, mirė vasario 8. trečiade- Gobužas. Maspeth. N. Y., A. 
nį. Prancūzų ligoninėje New Zuk. Astoria. N. Y., E. Tama

šauskienė. Brooklyn, N. Y., J. 
Berteska. Kearny, N. J., Lithu
anian Club, Homestead, Pa.. M. 
Venclauskas, Cleveland, Ohio, 
Vytautas Petraškevičius. Water- 
bury, Conn.. P. Grinkevičienė, 
So. Boston. Mass., P. Krivin^- 
kienė, Hamilton, Ont., Cana- 
da. A. Kersinauskas, Seymour, 
Ccnn.. R. Grybauskas, Baltimo-

Užgavėnių blynų balių vasa
rio 12, sekmadienį, tuojau po 
sumos, ruošia šv. Rožančiaus 
draugija Aušros Vartų parapi
jos salėje, Broome St.. New 
Yorke. Aušros Vartų par. šeimi
ninkės moka labai skaniai ga
minti pietus ir maloniai kvie
čia visus atsilankyti. Po pietų 
bus šokiai. Kas norėtų daly
vauti, turi iš anksto pranešti 
šv. Rožančiaus d-jos valdybai 
— atsakyti į gautas atviru
tes.

re, Md., L Žukauskas, Union 
City, Conn.. G. Pauliukonytė, 
Chicago, III., W. Drogun, Es- 
condido, Calif., F. P. Baltakis, 
San Diego, Calif., A. Bender, 
Glen Head, L. L, N. Y., J. L. 
Ginszauskis, Hartford, Conn., J. 
Siiriinskas, Green Lawn, L.I., 
NY.. V. Vaičėnas, Waterbury, 
Conn., A. Pecukewich. Nashua, 

J. Osuchas, Hartford, 
T. Sereika, Hartford,

Stephen A romi skis

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Matthew P> Ballas

Atitaisymas. Darbininko nr. 
10, vasario 7, padėkoje (8 p.) 
turėjo būti: Emilijos Ambrazai
tienės laidotuvių. metu bažny- 

Robertas Barzdaitis, geologas, čioje giedojo VI. Baltrušaitis
grįžo iš mokslinės ekspedici- ir varg. Povilas LaMedica. (ne 
jos, tyrinėjusios vandenyną ne- Apreiškimo par. choras).
toli Bermudos. Tyrinėjimus vyk 
dė Pittsburgho universitetas. 
Robertas Barzdaitis, Jono Su
bačiaus seserėnas, anksčiau gy
veno Richmond Hill. N.Y.

N. H. 
Conn., 
Conn., S. Bugnaitis, Worces- 
ter, Mass.. A. Brazdžionienė, 
Los Angeles. Calif., M. Karpus, 
Brooklyn, N. Y., V. Stankus, 
Chicago. UI.

Jonas Subačius pradėjo sta
tyti didįjį altorių Prisikėlimo 
bažnyčioje Rego Park, N. Y.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro par. bažnyčioje pamaldų 
palaidoti: Kazimiera Tamošiū
nienė (vasario 6), 67 m. Velio
nė gyveno 64 Sudan St., Dor
chester. Mass. Nuliūdime pali
ko vyrą ir seserį. Palaidota 
Nonvood miesto kapinėse.

Regina Černiauskaitė (vasario 
7) 73 m. Velionė gyveno 227 
D St. Palaidota šv. Benedikto 
kapinėse.

Katrė Jarušienė (vasario 8) 
74 m. Velionė gyveno 109 Bol- 
ton St. Nuliūdime paliko 4 duk
teris, 2 seseris ir brolį. Palai
dota šv. Benedikto kapinėse.

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BALKAS — Dir^ctorius 
ALE. BALTRŪNAS - EAI.TON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y’.

Darbininką užsakė:
Barbara Bacevice Petrui Pauli, 

abu iš Cleveland, Ohio; John 
Varnas savo motinai Domicėlei 
Varnienei, abudu iš Brooklyn, 
N. Y.; Leo Rumsas. East Chi
cago, Ind., William Dragūnui, 
Escondido, Calif.; Jurgis Kli
mas iš E. Norwalk. Conn., Fe-

linuomojami 5 šviesūs kam- liksui Griszkai, B. Aires. Ar- 
Moterų Vienybės 27-tas me- bariai lietuvių parapijų sekci- 

tinis balius ruošiamas balandžio joje. Geras susisiekimas su vi- 
8. šeštadienį, 8:30 vai. vakare sa apylinke. Pageidaujama ra- Zembuyltei, Vokietijoje.
Knights of Columbus salėje, mi šeima. Priimama ir su vai-

gentina; prel. P. Juras, Law- 
rence, Mass., vienuolei M. B.

_ . . , Užsakiusiem Darbininką dė-
616 Jamaica Avė., Brooklyn, kais. Kreiptis adresu: 48 Mar- kojame, naujus skaitytojus svei- 

cy Ave„ Brooklyn 11, N. Y. kiname.
tel. ST 2-9843; Darbininko Administracija SNIEGAS New Yorke. Nuotr. v. Maželio.

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
V?l pradėjo praktika

144 K»-nt St.. Brooklyn 22. N. T. 
(IND GC Linr Gr-*n Puint stotui) 
Priėmimo valandų.* — pirmadieniai*, 
trečiadieniai* ir penktadieniai* 5:30 
-7:00 rak.: *eitid>-ni»>« 1C-.12 d i-na

J.B. SKALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forrgt Parkway Sta(lon)

VVOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

VISI KVIEČIAMI l

UŽGAVĖNIŲ VAIŠES
IR

KAUKIŲ VAKARĄ
VASARIO MfiN.ll D 4 V AL. P. P.

APREIŠKIMO PARAP. SALĖJE
MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS BROOKLYNE 

ruošiamas Užgavėnių pasilinksminimas

Šokiams gros Rūtenio CLUB 10 orkestras. Įeinant aukojama

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ 

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

MAŽELIS


